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 الُمَقِدمة

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض، والصالة عىل نبينا 

 حممد وعىل آله وصحبه ومن هبدهيم قد اهتدى.   

 أما بعد...

 ابن اجلوزي: نزهة األعني النواظر احلافظ أيب الفرج اإلمام فهذا اختصار لكتاب

منها  مل أحذف ككر الوجوه والنظائر، واقترصت منه عىليف علم الوجوه والنظائر، 

وأعدت  ،وقد أزيد ثالثا عند احلاجة أو مثالني يف كل وجه مثال  وأكتفي بذكر شيئا، 

ترتيب بعض األوجه التي مل يذكرها مرتبة، وحذفت ما يتعلق بمعاين الكلامت، ألن 

اين كر معمعاين املفردات له مقام آخر، واملقصود هنا هو الوجوه والنظائر، وك

 والتوسع فيها يف هذا املقام ربام أثقل عىل املتعلم، وأطال عليه الطريق. املفردات

ا عىل سنة رسوله صىل اهلل عليه صوابً  ،خالصا لوجهه أن جيعله  املوىسائاًل 

 وسلم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه وهو حسبي ونعم الوكيل.

* * * 

 

 

  



2 
 

الّدين، أَ  الَْعالم جمال  اإِلَمام  يْخ  الشَّ َل  ْحَمن بن َعلّي َقا الرَّ ُو الْفرج عبد  ابْن ب

 :-َرمَحه اهلل-الَْجْوِزيّ 

هد َأن ََل إَِله إَِلا اهلل  َمد هلل عىل إحسانه محدا ُيوجب املحَِزيد من رضوانه، َوأشح احلح

سلُه  ًدا َعبده َوَرُسوله أرح هد َأن حُمَما  إليضاحَوحده ََل رشيك َلُه يِف ُسلحَطانه، َوأشح

َحابه وأزواجهبرهانه، َوص وأعوانه، َصاَلة تدوم عىل ُمُرور  ىل اهلل َعَليحِه وَعىل َأصح

َمان ومرور أحيانه، َوسلم تلسياًم   ا. كثريً الزا

َأن تكون الحَكلَِمة َواِحَدة، ككرت يِف َمَواِضع من معنى الحُوُجوه والنظائر علم َأن ا

آن عىل لفظ   ُقرح ومجعت  بُِكل َمَكان معنى غري اآلخر،َواِحَدة، َوُأِريد  َواِحد، وحركة   الح

ُُروف ترتيباَوقد رتب يِف كتايب َهَذا َأجود َما مَجَُعوُه، تَِصار ، وقربته إَِى ته عىل احلح  اَِلخح

ِريبًا، َوَأنا أسَأل اهلل الاِذي مل يزل َقِريبا أَن جَيحَعل يل من عونه َنِصيبا إِناه ويل  املألوف َتقح

 .َكلِك والقادر َعَليحهِ 

* * * 
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 (اْْللِف  كتاُب )

  َبابا َوَخْمُسوَن ُهَو ِستٌَّةَو

 اْلَوْجَهْيِن( )َأْبَواُب

بَاعِ  بَاُب  تِّ
ِ

 اِل

التَّْفِسير َأنو َْوْجَهيْنِ فِي الْقُ  اِلتباع ذكر أهل  ال  :ْرآن على هَذْين 

له َتَعا ، ومنهَأن يقفو املتبع أثر املتبع بالسعي يِف َطِريقه :أحدهما  ه:َى يِف طَقوح

ن بُجنُوده﴿ َعوح َعَراء: ﴾فأتبعهم فِرح  .﴾رشقنيوهم مُ عُ بَ أتح فَ ﴿، َويِف الشُّ

ل الثَّانِي:وَ  ِفعح بَ  ، ومنهَوقد يستعار يِف الّدين َوالحعقل َوالح له َتَعاَى يِف الح إِكح ﴿َقَرة: َقوح

بَ  ينَ َتربأ الاذِ  َسح َعَذاب وتقطعت هبم األح  . ﴾اباتبُعوا من الاذين اتبُعوا َوَرَأوا الح

 لدَ ْخ أَ  بَاُب 

 ذكر أهل التَّْفِسير َأن أخلد فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن:

نى  َأحدهَما: َراف:َوِمنحه قَ  ،املحيلبَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح إَِى  أخلدَ  هُ َولكنا ﴿ وح

ض  .﴾األَرح

الثَّانِي: نى التخليد َو له َتَعاَى يِف الح  َوِمنحه ،بَِمعح ، ﴾أخلده ن َمالهحيحسب أَ ﴿مَزة: َقوح

 َأي: خلده من اخللود.

 اْْلََذانِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  انَ  َوذكر أهل  الُْقْرآ اْْلََذ  ن على َوْجَهيْن:فِي 

َرافَوِمنحه قَ ، النداءُ  َأحدهَما: َعح له َتَعاَى يِف األح  َأن لعنة اهلل َفأكن ُمؤكن َبينهم﴿ :وح

 .﴾عىل الظااملنِي
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الثَّانِي: اَل  َو عح ِ له َتَعاَى يِف َبَراءَ  ،مُ اإلح  َويِف  ،﴾وأكان من اهلل َوَرُسوله﴿ة: َوِمنحه َقوح

 .﴾َقاُلوا آكناك َما منا من َشِهيد﴿فصلت: 

ِطَاَعةِ  بَاُب  ْست
ِ

 اِل

ِطَاعَ  ْست
ِ

اِل التَّْفِسير َأن   ة فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر أهل 

له َتَعاَى  َأحدهَما: بَيحت ﴿ يِف آل عمَران: َسَعة املَال، َوِمنحه َقوح َوهللا عىل النااس حج الح

تََطاَع إَِليحِه َسبِيال  ، َأي: من وجد َسَعة من املَال.﴾من اسح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو لوا عدَولنح تستطيعوا َأن ت﴿اإلطاقة، َوِمنحه َقوح

 ، َأي: لن ُتطِيُقوا.﴾َبني النَِّساء َوَلو حرصتم

 اِلْستِْغَفارِ  اُب بَ 

الُْمَفّسرين َأن اِلْستِْغَفاو الُْقْرآن على َوْجَهيْن:ذكر بعض   ر فِي 

له َتَعاَى يِف هود:  َأحدهَما: َفار َنفسه َوُهَو طلب الغفران، َوِمنحه َقوح تِغح اَلسح

فُروا ربُكم ثما ُتوُبوا إَِليحهِ ﴿ تَغح  .﴾َواسح

الثَّانِي: اَلة َو له، الصا  .﴾واملستغفرين باألسحار﴿َتَعاَى يِف آل عمَران:  َوِمنحه َقوح

َ  بَاُب   ِف َس اْل

الُْمَفّسرين َأن اْلسفَوذك الُْقْرآن ر بعض   َوْجَهيْن: على فِي 

زن، َأحدهَما: له َتَعاَى يِف األ احلح َوملا َرَجَع ُموَسى إَِى قومه ﴿راف: عَوِمنحه َقوح

بَان أسفا  .﴾َغضح
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الزخرف: الحَغَضب، َومِ  َو ، ﴾مَلاما آسفونا انتقمنا ِمنحهُ فَ ﴿نحه َقوح

 َأي: أغضبونا.

 َح بَ ْص أَ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن أصب الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر أهل   ح فِي 

باح للصبح َأحدهَما: َراك الصا ف:  ،إِدح له َتَعاَى يِف الحَكهح بح يق﴿َوِمنحه َقوح لب َفأصح

 .﴾كفيه

الثَّ  نى َصار انِي:َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بَِمعح  فأصبحتم بنعمته﴿َوِمنحه َقوح

َواًنا  .﴾إخح

ِ ْص اإلِ  بَاُب   ر

الُْمَفّسرين َأن اإلص الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   ر فِي 

الثِّ  بََقَرة:  ،قُل َأحدهَما:  له َتَعاَى يِف الح  .﴾َربنَا َوََل حتمل علينا إرصا﴿َوِمنحه َقوح

الَْعْهُد  الثَّانِي:  له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،َو  .﴾وأخذتم عىل َكلُِكم إرصي﴿َوِمنحه َقوح

َ  بَاُب   اهِ وَ فْ اْل

الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:اْلفواَوذكر بعض   ه فِي 

له َتَعاَى يِف  َأحدهَما: تِي َواِحدَها َفم، َوِمنحه َقوح ُروَفة الا َراِهيم:  األفواه املحَعح ردُّوا فَ ﴿إِبح

ُسل بلغوهم.﴾َأيحدهيم يِف َأفحَواههم ُم قصُدوا إسكات الرُّ نَاُه: إَِّنا  ، َوَمعح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،األلسنُ  َو  يِف فواههم َما َليحَس َيُقوُلوَن بأ﴿َوِمنحه َقوح

بَب، أَي: بألسنتهم َوسمي اللَِّسان بذلك ملََكان املحُ ﴾ُقُلوهبم  .َجاوَرة َوالسا
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ِ  إَِقاَمةِ  بَاُب  ََلة  الصَّ

ا ََلة فِي  الصَّ الُْمَفّسرين َأن إَِقاَمة   لُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض 

َامَها َأحدهَما: بََقَرة:  ،إِْتح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح غَ  الاذين﴿َوِمنحه َقوح ِب يح ُيؤمنُوَن بِالح

اَلة َكاةوَ ﴿:وفيَها، ﴾ويقيمون الصا اَلة َوآتوا الزا  .﴾أِقيُموا الصا

الثَّانِي: َرار هَبا َو قح ِ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،اإلح اَلة﴿َوِمنحه َقوح َأي:  ،﴾َفإِن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصا

وا هَبا.  أقرُّ

 ىولَ أَ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن أول الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   ى فِي 

ن َأحدهَما: َنحَفال:  ،ى َأَحقبَِمعح له َتَعاَى يِف األح َحام َبعضهم ﴿َوِمنحه َقوح َرح َوأوُلوا األح

 .﴾أوى بِبَعحض يِف كتاب اهلل

الثَّانِي: نى الحَوعيد والتهديد َو د صىل اهلل َعَليح  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة حُمَما ِه َوِمنحه َقوح

ت َفأوى َلُميح املغيش َعلَ  رَ ظَ نَ  ينظُروَن إَِليحَك ﴿َوسلم:  ِقيَامَ ﴾ِه من املحَوح أوى ﴿ة: ، َويِف الح

 .﴾َلك َفأوى ثما أوى َلك َفأوى

 (َثِةالالثَّ )َأْبَواُب

ْذنِ  بَاُب   اإْلِ

 ِ ْذن ف الُْمَفّسرين َأن اإْلِ الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر بعض   ي 

كحن َنفسه َأحدَها: ِ له َتَعاَى يِف آل ع ،اإلح َوَما َكاَن لنَفس َأن َْتُوت ﴿مَران: َوِمنحه َقوح

 ، ُيِريد إَِلا َأن َيأحَكن اهلل يِف َموهَتا.﴾ بِإِكن اهلل كتابا ُمَؤّجالإَِلا 
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الثَّ  َمر انِي:َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،األح َلا ُسول إِ َوَما أرسلنَا من رَ ﴿َوِمنحه َقوح

نِهِ ﴿، َويِف املحَائَِدة: ﴾ليطاع بِإِكن اهلل  ﴾وخيرجهم من الظُُّلاَمت إَِى النُّور بِإِكح

الثَّالِث: َراَدة َو ِ بََقَرة:  ،اإلح له َتَعاَى يِف الح َوَما هم بضارين بِِه من أحد إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بِإِكن اهلل

ِ اِلْس  بَاُب   اءِ يَ ْح ت

 ِ اِلستحياء ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ذكر أهل  ني مل يفرُقوا بَ وَ  ي 

ُص   .ور واملمدوداملحَقح

بََقَرة:  ،اَلستبقاءَأحدهَما:  له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح  .﴾كمويستحيون نساء﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي:  له َتَعاَى:  ،الّّتحكَو ب مثال َما بعوضة﴿َوِمنحه َقوح  إِن اهلل ََل يستحي َأن يْضح

قَها  .﴾َفاَم َفوح

الثَّالِث: يَ  َو َزاب:  ،اءمن احلح َحح له َتَعاَى يِف األح ِكي النابِي﴿َوِمنحه َقوح  إِن َكلُِكم َكاَن ُيؤح

 .﴾فيستحي ِمنحُكم

 لِ فَ السَّ  بَاُب 

الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: اْْلَْسَفل فِي  التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النِّ  َأحدَها:  ني يِف إِن املحُنَافِق﴿َساء: اَلنحطاط يِف املحََكان، َوِمنحه َقوح

َفل من الناار َسح رك األح َنح ﴾الدا َفل ِمنحُكم﴿َفال: ، َويِف األح ، أَي: هم يِف ﴾والركب َأسح

 منهبط الحَوادي.

الثَّانِي: َمر َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،اخلرسان يِف األح يدا فأرادوا بِِه ك﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فجعلناهم األسفلني
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الثَّالِث له تعال: يِف ُسوَرة التِّني:  ،ُبُلوغ أركل الحُعمر :َو َفل ثما رددناه أَ ﴿َوِمنحه َقوح سح

 .﴾سافلني

َ  بَاُب   لِ ََل غْ اْل

 ِ الُْمَفّسرين َأن اْلغَلل ف  ي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر بعض 

َِديد َأحدَها: له َتَعاَى يِف سبأ:  ،أغالل احلح نَا  َوَجَعلنَا األغال﴿َوِمنحه َقوح ل يِف َأعح

 .﴾الاذين كفُروا

الثَّانِي: َراف:  ،الشدائد َو َعح له َتَعاَى يِف األح تِي﴿َوِمنحه َقوح َكاَنت  واألغالل الا

 .﴾َعَليحِهم

الثَّالِث: َساك َو مح ِ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،اإلح يَُهو﴿َوِمنحه َقوح لولة د َيد اهلل مغَوَقاَلت الح

.، َأي: ﴾غلت َأيحدهيم رَيح َسكت َعن فعل اخلح  َأمح

 "إِلَى  " بَاُب 

التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: "إِلَى  "َوذكر أهل   فِي 

لَها َأحدَها: بََقَرة:  ،ُوُرودَها عىل َأصح له َتَعاَى يِف الح  ثما َأْتوا الّصيام إَِى ﴿َوِمنحه َقوح

يحل  .﴾اللا

الثَّانِي: نى  َو له َتَعاَى يِف الصا وَ  ،"َمَع  "بَِمعح ، ﴾من َأنحَصاِري إَِى اهلل﴿ّف: ِمنحه َقوح

َوالُكم﴿َويِف ُسوَرة النَِّساء:  َوالم إَِى َأمح  .﴾َوََل َتأحُكُلوا َأمح

الثَّالِث: م َو نى الالا َنحَعام:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف األح م م إَِى َيوح كُ جمعنا لي﴿َوِمنحه َقوح

ِقيَاَمةِ  نى ، َوقيل إِ ﴾الح  . "يِف  "ناه بَِمعح



9 
 

ق بَعضهم َوجها َرابِعا بَاء "إَِى  ": و َفَقاَل  :َوألْح نى: الح له َتَعاَى يِف  ،بَِمعح  َوِمنحه َقوح

بََقرَ  َفثأحل لكم َليحَلة الّصي﴿، وفيَها: ﴾َوإِكا خلوا إَِى شياطينهم﴿ة: الح إَِى  ام الرا

 .﴾نَِسائُِكم

وم بالقسم الثَّانِي  نى فَ وألحقه ق  ."َمَع  "َقاُلوا: ُهَو بَِمعح

 اْْلََماَنةِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن اْْلََماَنة فِي الْ   ُقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر بعض 

َنحَفال:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة األح َفَرائِض، َوِمنحه َقوح ُسول  َوالََل ختونوا اهلل﴿الح را

َزاب:  ،ائضكم، َأي: تضيعوا فر﴾وختونوا أماناتكم َحح ََمانَ ﴿َويِف األح ة إِناا عرضنَا األح

بَال ض َواجلحِ َرح اَمَوات َواألح  .﴾عىل السا

الثَّانِي: َوِديَعة َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح وا إِن اهلل َيأحُمرُكمح َأن ُتَؤدُّ ﴿َوِمنحه َقوح

ََماَنات إَِى َأهلَها  .﴾األح

الثَّالِث: ة َو ِعفا له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الح تَأحَجرت الحقوي ﴿ِمنحُه َقوح إِن خري من اسح

مني  .﴾األح

 مْ أَ  بَاُب 

 ِ َها ف ُروَن أَنَّ الُْمَفسِّ الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر   ي 

نى  َأحدَها: ائِيل:  ،"َأو  "بَِمعح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح كم أم أمنتم َأن يعيد﴿َوِمنحه َقوح

َرىفِيِه َتارَ   .﴾ة ُأخح

الثَّانِي: َهام َو تِفح نى ألف اَِلسح له َتَعاَى يِف ُسوَرة ،بَِمعح أم حيسدون ﴿النَِّساء:  َوِمنحه َقوح

 .﴾النااس عىل َما آَتاُهم اهلل من َفضله

الثَّالِث: نى بل َو د:  ،بَِمعح عح له َتَعاَى يِف الرا ل﴿َوِمنحه َقوح  .﴾أم بَِظاِهر من الَقوح
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 ىأَنَّ  بَاُب 

ُروَن َأنوَ  الُْمَفسِّ الُْقْرآن عل أَّنى ذكر  الثَََّلَثة:فِي   ى َهِذه اْْلَْوجه 

نى  :أحدها بََقَرة:  ومنه ،"َمتى  "بَِمعح له يِف الح  .﴾َأنى حييي َهِذه اهلل بعد َموهَتا﴿َقوح

نى  الثَّانِي:وَ  بََقَرة: ومنه  ،"َكيَف  "بَِمعح له يِف الح ثُكمح َأنى ِشئح ﴿َقوح  .﴾متُ َفأتوا َحرح

نى  الثَّالِث:وَ  له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ، ومنه" من َأيحنَ  "بَِمعح َيم َأنى َلك﴿َقوح  َيا َمرح

 .﴾َهَذا

 " َأوْ  " بَاُب 

التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: "أَو  "َوذكر أهل   فِي 

يرِي َوِمنحه قَ  َأحدَها: بََقَرةالتاخح له َتَعاَى يِف الح ية من ِصيَام َأو َصَدَقة أَو ففد﴿: وح

 .﴾نسك

نى  الثَّانِي:وَ  َواو  "بَِمعح َنحَعام:  ،"الح له َتَعاَى يِف األح تَ َأو ﴿َوِمنحه َقوح َلط احلوايا َأو َما اخح

ر أَو خيحَشى﴿، َويِف طه: ﴾بِعظم  .﴾َلَعلاه يتََذكا

الثَّالِث: نى  َو بََقرَ  ،"بل"بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  ًما أَو بعَض َيوح  َقاَل َلبِثُت ﴿ة: َوِمنحه َقوح

م ل: ﴾َيوح برََص َأو ُهَو أقرب﴿، َويِف الناحح اَعة إَِلا كلمح الح  .﴾َوَما َأمر السا

 (ْرَبَعِةاأل )َأْبَواُب

 اْْلَِب  بَاُب 

اْْلََب َوذَ  التَّْفِسير َأن  الْبَاء  " كر أهل   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: فِي "بتَْخِفيف 

َنى َأحدَها: َدح َب األح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،األح  َويِف  ،﴾َوورثه َأَبَواهُ ﴿َوِمنحه َقوح

َنحَعام:  َراِهيم أِلَبِيِه آزر﴿األح  .﴾َوإِك َقاَل إِبح
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  َو د، َوِمنحه َقوح ىَل َوُهَو اجلح َعح َب األح بَعت ِملا ﴿األح ة َواتا

ُقوبآباءي إِبح  َحا  َوَيعح َج:  ،﴾َراِهيم َوإِسح َراِهيم﴿َويِف احلح  .﴾ِملاة أبيكم إِبح

الثَّالِث: بََقَرة:  ،الحعم َو له َتَعاَى يِف الح َراِهيم ﴿َوِمنحه َقوح بد إلك وإله آَبائِك إِبح نعح

اَمِعيل ُقوب. ،﴾َوإِسح اَمِعيل َعم َيعح  َوإِنااَم إِسح

ابِع: الرَّ َاَلة َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف: َوِمنحه  ،اخلح ش﴿َقوح َعرح ِه عىل الح  .﴾َورفع َأَبَويح

َ  بَاُب  ِ ْج اْْل  ر

اْْلجرَ  التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: فِي َوذكر أهل 

َضاع َأحدَها: له َتَعاَى  ،َنَفَقة الرا َفإِن أرضعن لكم ﴿: "يِف الطااَل   "َوِمنحه َقوح

 .﴾َفآُتوُهنا ُأُجورهنا 

الثَّانِي: ر َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحهح وآتوهن ُأُجورهنا ﴿َوِمنحه َقوح

ُروِف   .﴾بِاملحَعح

الثَّالِث: عل َو له َتَعاَى يِف سبأ:  ،اجلح  ،﴾قل َما سألتكم من أجر َفُهَو لكم﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ََل أسئلكم َعَليحِه أجرا﴿َومثله: 

ابِع: الرَّ ل:  ، الطااَعةالثاَواب عىل َو له َتَعاَى يِف الناحح ن ولنجزين الاذي﴿َوِمنحه َقوح

مُلونَ  َسن َما َكاُنوا يعح وا أجرهم بَِأحح  .﴾َصرَبُ

ق بَعضهم َوْجَهيْن آَخرين:  َوقد ألح

له َتَعاَى يِف العنكبوت  َأحدهَما: سن، َوِمنحه َقوح نحيَا أجره يِف  َوآَتيحنَاهُ ﴿الثانَاء احلح  .﴾الدُّ

ا ناة لثَّانِي:َو له يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اجلح ت من َلدنه أجرا َعظِيام﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ُيؤح

َحاَطةِ  بَاُب   اإْلِ

َحاَطةَ  اإْلِ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: َوذكر أهل   فِي 
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بََقَرة:  ،الحعلم َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ء وَل﴿َوِمنحه َقوح  باَِم من علمه إَِلا  حييطون بيَِشح

 .﴾َشاءَ 

الثَّانِي: مع َو بََقَرة:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح يط بالكافرين﴿َوِمنحه َقوح َأي:  ،﴾َواهلل حُمِ

 .جامعهم

الثَّالِث: بََقَرة:  ،اإلهالك َو له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾وأحاطت بِِه خطيئته﴿َوِمنحه َقوح

ف:   .﴾وأحيط بثمره﴿الحَكهح

 ِ اب الرَّ ف:  ،اَلشتامل ع:َو له َتَعاَى يِف الحَكهح يِف وَ  ،﴾اهَ قَ ادُ ُْس  مح هِب  أَحاطَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوإِن َجَهنام ملحيطة بالكافرين﴿العنكبوت: 

 اْْلََحدِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: الُْمَفّسرين َأن اْْلََحد فِي   َوذكر بعض 

له تع ،اهلل عز َوجل َأحدَها: أحيسب َأن لن يقدر َعَليحِه أحد ﴿ايل يِف الحبََلد: َوِمنحه َقوح

 .﴾َيُقول أهلكت َماَل لبدا أحيسب أَن مل يره أحد

الثَّانِي: د َعَليح  َو اَلمحُمَما له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،ِه السا  إِكح تصعدون َوََل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾تلوون عىل أحد

الثَّالِث: ل ،باَِلل بن محامة َو مَ ﴿يِف اللايحل:  تعاىه َوِمنحه َقوح ة َوَما ألحد ِعنحده من نعح

َّتَ  ،﴾جتزى َمة جتزىَأي: َما لِباَلل ِعنحد أيب بكر ِحني اشح تقُه من نعح  .اُه َوأعح

ابِع: الرَّ َواِحد َو نى الح له َتَعاَى:  ،بَِمعح  .﴾قل ُهَو اهلل أحد﴿َوِمنحه َقوح

اِب  بَاُب   اْْلَْحَز

الُْمَفّسرين َأنَّ  اَب  َوذكر بعض  الُْقْرآنِ  اْْلَْحَز  ه:وُج ى َأْربََعة أَ علَ  فِي 
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له َتَعاَى يِف هود:  ،آل أيب َطلحَحةَبنو ُأمياة َوَبنُو املحُغرَية وَ  َأحدَها: من يكفر وَ ﴿ِمنحُه َقوح

َزاب َفالناار مَ  َحح  .﴾هدُ وعِ بِِه من األح

الثَّانِي: َعَرب َوالح  َو ب يِف قبائل الح يَان بن َحرح  َرُسول يَُهود، الاذين حتزبوا عىلَأُبو ُسفح

م اخلَنحَد  ُيَقاتُلون يِف َثاَل  ل ،َثة أمكناهلل صىل اهلل َعَليحِه َوسلم َيوح ه َتَعاَى يِف َوِمنحه َقوح

َزاب:  َحح َزاَب ﴿األح َحح َزاب يودوا َلو َأَّنم بادون  حيسبون األح َحح مل يذهبوا َوإِن َيأحِت األح

َراب َعح  .﴾يِف األح

 ِ الثَّال َيم:  ،الناَصاَرى ث:َو له َتَعاَى يِف َمرح َزاب من َبينهم﴿َوِمنحه َقوح َحح تلف األح  َفاخح

م َعظِيم هد َيوح  .﴾فويل للاذين كفُروا من مشح

ابِع: الرَّ َُمم املحُتََقّدَمة َو له َتَعاَى يِف ص:  ،كفار األح  نوح   مُ بت قبلهم قوذا كَ ﴿َوِمنحه َقوح

نُ  َوَعاد   َعوح َ  َوفرح َحابُكو األح َتاد َوَثُمود َوقوم لوط َوَأصح َزاب وح َحح  .﴾األيكة ُأوَلئَِك األح

 اءِ َص ْح اإلِ  بَاُب 

اِلحصاء فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

ظ َأحدَها: فح ف:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف الحَكهح ََل ُيَغادر َصِغرَية َوََل َكبرَِية إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾أحصاها

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف يس:  ،الحكِتَاَبة َو ء أحصيناه يِف إَِمام مُ  وكُل ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾بنيََشح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املزمل: ، اإلطاقة َو يحل َوالناَهار علم﴿َوِمنحه َقوح َأن  َواهلل يقدر اللا

 َأي: لن تطيقوه. ،﴾لن حتصوه

ابِع: الرَّ َراِهيم: وَ  ،الحعَدد َو له َتَعاَى يِف إِبح َوإِن تعدوا نعمت اهلل ََل ﴿ِمنحه َقوح

وم من الْقسم الَِّذي قبلهوَ  ،ي: ََل تعرفوا َعددَها من كثرهتاأَ  ،﴾حتصوها  جعله ق

 َفَقاُلوا: ََل ُتطِيُقوا شكرها.
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َو: وم قسما َخاِمًسا َوُه له َتَعاَى يِف ُسوَرة  ،الحعلم َوقد ألحق ق ّن: َوِمنحه َقوح اجلحِ

ء عددا﴿  َوالظااِهر َأنه من قسم الحعَدد. ،﴾وأحىص كل ََشح

 ىنَ دْ أَ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن أدنى فِي  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

َدر َأحدَها: نى َأجح بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  .﴾َوأدنى َأَلترتابوا﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: نى أ َو َدة:  ،قرببَِمعح جح له َتَعاَى يِف َتنحِزيل السا نهم من ذيقلنُ وَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعَذاِب  رَب  الح َكح َعَذاب األح َنى دون الح َدح  .﴾األح

الثَّالِث: نى أقل َو له َتَعاَى يِف املجادلة:  ،بَِمعح  َأكثر َكلِك َوََل  نح ى مِ نَ دح َوََل أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾إَِلا ُهَو َمَعهم

ابِع: الرَّ نى أدون َو له َتَعاَى  ،بَِمعح دنى أتستبدلون الاِذي ُهَو أ﴿: بََقَرةيِف الح َوِمنحه َقوح

 .﴾بِالاِذي ُهَو خري

 اْْلَْعَمى بَاُب 

اْْلَْعَمى فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

َمى الحقلب َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة  ،األح بََقَرة: َوِمنحه َقوح  .﴾صم بكم عمي﴿الح

الثَّانِي: برََص  َو َمى الح َعح له َتَعاَى يِف النُّور:  ،األح َمى حرج﴿َوِمنحه َقوح َعح  .﴾َليحَس عىل األح

الثَّالِث: ة َو جا َمى َعن احلح َعح له َتَعاَى يِف طه:  ،األح ِقيَامَ  هُ حرُش نَ وَ ﴿َوِمنحه َقوح م الح ة َيوح

 .﴾قد كنت َبصرًياأعمى َقاَل رب مل حرشتني أعمى وَ 

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف هود:  ،الحَكافِر َو ِ كاألعمى واألصم  ثُل مَ ﴿َوِمنحه َقوح َفِريَقنيح الح

 .﴾والبصري والسميع

 اْْللِ  بَاُب 
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َل  اْْل التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: فِي َوذكر أهل 

جر: وَ  ،هسبِ بنَ  الرجل املتكنفنيَ  أهل َبيِت  َأحدَها: له َتَعاَى يِف احلح َفَلاما َجاَء ﴿ِمنحه َقوح

َسُلونَ   .﴾آل لوط امُلرح

الثَّانِي: ةُ  َو يا له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،نسبهم ِمنحهُ  َل فُ َوإِن َس  الرجلِ  ُكرِّ إِن ﴿َوِمنحه َقوح

َراِهيم َوآل عمَران عىل طفى آدم ونوحا َوآل إِبح َعاملني اهلل اصح  .﴾الح

الثَّالِث: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح َعوح  نا آَل غرقح وأَ ﴿أهل دين الرجل، َوِمنحه َقوح  .﴾نفِرح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الحبََقَرة: ، يِف الحَكاَلم صَلةُ  َو ُموَسى  َوَبِقياة ِِماا ترك آل﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: ِِماا ترك ُموَسى َوَهاُرون. ،﴾َوآل َهاُرون

 إِِلَّ  بَاُب 

 الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: إِِلَّ فِي التَّْفِسير َأنَّ  أهُل  رَ َوذك

تِثحنَاء َأحدَها: َقان:  ،اَِلسح له َتَعاَى يِف الحفرح َتاَب  نح وخيلد فِيِه مهانا إَِلا مَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾وآمن

الثَّانِي:  تِئحنَافَو َنحَعام:  ،اَِلسح له َتَعاَى يِف األح بِِه إَِلا  َما ترشكونَ  اُف َوََل َأَخ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأن َيَشاء َريبِّ َشيحئا

الثَّالِث: نى غري َو َنحبِيَاء:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف األح  اهلل َلو َكاَن فيهاَم آِلَة إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾لفسدتا

ابِع: الرَّ نى َلكِن َو له َتَعاَى يِف هود:  ،بَِمعح م  ََل َعاِصمَ ﴿َوِمنحه َقوح يَوح  إَِلا من َأمر اهللالح

 .﴾مَ حِ رَ  نح مَ 

 اإِلَمامِ  بَاُب 

اإِلَمام فِي َوذكر أهُل   :أوجه   الُْقْرآن على أَْربََعةِ  التَّْفِسير َأن 
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بََقَرة:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ، املقتدى بِِه، َوِمنحه َقوح رَيح إيِنِّ جاعلك ﴿املحُتََقّدم يِف اخلح

 .﴾للنااس إَِماًما

الثَّانِي ائِيل:  ،الحكتاب :َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح م ندعوا كُ ﴿َوِمنحه َقوح  َناس  أ لا َيوح

. ،﴾بإمامهم ، َأو قيل: بِنَبِيِِّهمح تَاهِبِمح
 َأي: بِكِ

ُفوظ الثَّالِث:وَ  ح املحَحح له َتَعاَى يِف يس:  ،اللاوح ء أَ  َل وكُ ﴿َوِمنحه َقوح  اه يِف إَِمام  حصينََشح

 .﴾ُمبني  

 ِ اب الرَّ جر:  ،الطاِريق ع:َو له َتَعاَى يِف احلح  .﴾ُمبني   ام لبإمام  وإَّنا ﴿َوِمنحه َقوح

الِ  بَاُب  ْنَز  اإْلِ

الُْمَفّسرين َأنَّ  اَل  َوذكر بعض  ْنَز الُْقْرآنِ  اإْلِ  أوجه: على َأْربََعةِ  فِي 

ل َنحَعام:  ،َأحدَها: الَقوح له َتَعاَى يِف ُسوَرة األح مثل َما أنزل  َقاَل َسُأنحِزُل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل

الثَّانِي: لق َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،اخلح ُتم َما أنزل اهلل لكم من ﴿َوِمنحه َقوح قل َأَرَأيح

 .﴾رز 

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف حم عسق:  َو  .﴾َوَلِكن ينزل بِقدر َما َيَشاء﴿الحبسط، َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ نحَزال َو ِ له ،نفس اإلح َغيحث﴿عسق:  َتَعاَى يِف حم َوِمنحه َقوح  َوُهَو الاِذي ينزل الح

 .﴾ن بعد َما َقنُطوا وينرش َرمحتهم

 إِنَّ  بَاُب 

ِ  ُل أهْ  َوذكرَ  ( َأنَّ  التَّْفِسير الُْقْرآنِ  )إِنَّ  على َأْربََعة أوجه: فِي 

ط َأحدَها: ح نى الرشا له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بَِمعح هلل ا بونَ إِن ُكنحُتم حُت ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َفاتبُعوين
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الثَّانِي: نى  َو بِيَاء: "َما  "بَِمعح َنح له َتَعاَى يِف األح وا َلو أردَنا َأن نتاخذ ل﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾َلختذناه من لدنا إِن ُكناا فاعلني

الثَّالِث: نى لقد َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،بَِمعح ا َوَبيحنُكم يحننَ َفكفى بِاهللا َشِهيدا بَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾إِن ُكناا َعن عبادتكم لغافلني

ابِع: الرَّ نى  َو بََقَرة:  ،"إِكح  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح بَ  وكروا َما َبِقي﴿ِمنحُه َقوح ا إِن من الرِّ

 .﴾ُكنحتُم ُمؤمنني

 (اْلَخْمَسِة )َأْبَواُب

 اْْلَخِ  بَاُب 

 ِ اْْلَخ ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن علىَوذكر أهل   َخْمَسة أوجه: ي 

َخ من َأحدَها: َب َواألُم َأو من َأحدمَها األح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،األح َوِمنحه َقوح

دسِ ﴿ َوة فألمه السُّ  .﴾َفإِن َكاَن َلُه إخح

الثَّانِي: َقبِيَلةاإلخاء من ا َو له َتَعاَى:  ،لح  .﴾وداَأَخاُهم هُ  َوإَِى َعاد  ﴿َوِمنحه َقوح

 ِ الثَّال له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اإلخاء يِف الّدين واملتابعة ث:َو أصبحتم ف﴿َوِمنحه َقوح

َواًنا  .﴾بنعمته إخح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف ص:  ،الصاحب َو ُعوَن  إِنا ﴿َوِمنحه َقوح َهَذا أخي َلُه تسع َوتسح

 .﴾نعجة

 اْْلَْخذِ  بَاُب 

اْْلَْخذَ  التَّْفِسير َأن  الْقُ  َوذكر أهل   :وجه  ْرآن على َخْمَسة أَ فِي 

بََقَرة:  ،الحقبُول َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َخذُ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ِمنحَها عدل ََل ُيؤح
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الثَّانِي: َبحس َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،احلح َفخذ َأَحدَنا َمَكاَنُه إِناا نَراك من ﴿َوِمنحه َقوح

ِسننَِي َقاَل مَعاك اهلل أَن َنأحُخذ  .﴾إَِلا من وجدَنا متاعنا ِعنحده املحُحح

الثَّالِث: َعَذاب َو الحقرى  ا َأخذَ َربك إِكَ  َوَكَذلَِك َأخذُ ﴿َوِمنحه قله َتَعاَى يِف هود:  ،الح

 .﴾َشِديد   َوِهي ظاملة إِن َأخذه َألِيم  

ابِع: الرَّ َقتحل َو له َتَعاَى يِف املحُؤمن:َوِمنح  ،الح  .﴾أخذوهيأمة برسولم ل ُل كُ  ومهتح ﴿ ه َقوح

الَْخاِمس: ْس َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،األح  .﴾َفإِن تَوّلوا فخذوهم﴿َوِمنحه َقوح

 اْْلَْسبَاِب  بَاُب 

الُْقْرآنِ  التَّْفِسير َأنّ  َوذكر أهُل   على َخْمَسة أوجه: اْْلَْسبَاب فِي 

َج:  ،احلبال ا:َأحدهَ  له َتَعاَى يِف احلح اَمءفليمدد بَِس ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾بَب إَِى السا

الثَّانِي: َبحَواب َو له َتَعاَى يِف ص:  ،األح بَاب﴿َوِمنحه َقوح َسح  .﴾فلريتقوا يِف األح

الثَّالِث: ف:  ،الحعلم َو له َتَعاَى يِف الحَكهح ء َسببا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوآَتيحنَاُه من كل ََشح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الح  َوِمنحه ،الطاِريق َو فَقوح  ِريقا.َأي: طَ  ،﴾فأتبع َسببا﴿: َكهح

الَْخاِمس: بََقَرةَوِمنحه قَ  ،املواصلة واملودة َو له َتَعاَى يِف الح وتقطعت هبم ﴿: وح

بَاب َسح  .﴾األح

ْسََلمِ  بَاُب   اإْلِ

 ِ ْسََلم ف اإْلِ التَّْفِسير َأن   ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:َوذكر أهل 

م للّدين الاِذي تدين  َأحدَها: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بِهِ اسح  إِن الّدينَ ﴿َوِمنحه َقوح

اَلم سح ِ  .﴾ِعنحد اهلل اإلح

الثَّانِي: ِحيد َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،التاوح لُموا  لاذينَ ا حيكم هَبا النابِيُّونَ ﴿َوِمنحه َقوح َأسح

 .﴾للاذين هادوا
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الثَّالِث: اَلص َو ِخح له َتَعا ،اإلح بََقَرة: َوِمنحه َقوح اَل قَ  سلمح ه أَ إِكح َقاَل َلُه ربُ ﴿َى يِف الح

َعاملني لرِب  أسلمُت   .﴾الح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،َوِمنحه ،اَلستسالم َو من يِف  أسلمَ  َولهُ ﴿َقوح

ًعا َوكرها ض َطوح َرح َمَوات َواألح  .﴾السا

الَْخاِمس: َرار َو قح ِ له َتَعاَى يِف  ،اإلح اَلمهمح ﴿ َبَراَءة: َوِمنحه َقوح  .﴾َوَكفُروا بعد إسح

ْفِك  بَاُب   اإْلِ

الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: ْفك فِي  الُْمَفّسرين َأن اإْلِ  َوذكر بعض 

َقاف:  ،الحَكِذُب  َأحدَها: َحح له َتَعاَى يِف األح  .﴾فسيقولون َهَذا إفحك قديم﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: ف َو له َتَعاَى  ،الرّصح َقاف: َوِمنحه َقوح َحح  .﴾آِلَتنَا َعن أجئتنا لتأفكنا﴿ يِف األح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الحقلب َو واملؤتفكات َأَتتحُهم رسلهم ﴿َوِمنحه َقوح

بَيِّنَاِت   .﴾بِالح

ابِع: الرَّ َراف َوالشعَراء:  ،السحر َو َعح له َتَعاَى يِف األح  َفإِكا ِهَي تلقف َما﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾نيأفكو

الَْخاِمس: ف َو َقذح له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الح إِن الاذين جاؤوا باإلفك عصبَة ﴿َوِمنحه َقوح

 َواملحَراد بِِه: قذف َعائَِشة َرِِض اهلل َعنحَها. ،﴾ِمنحُكم

التَّْفِسير َوجها سادسا: له  َوقد ألحق بعض أهل  نَام َوِمنحه َقوح َصح َفَقاُلوا واإلفك األح

 .﴾أئفكا آِلَة دون اهلل ُتِريُدونَ ﴿الصافات: َتَعاَى يِف 

َقاَمةِ  بَاُب   اإْلِ

الُْقْرآن على َخْمَسةِ  َقاَمة فِي  الُْمَفّسرين َأن اإْلِ  :أوجه َوذكر بعض 



20 
 

َام َأحدَها: ْتح ِ له َتَعاَى يِف املزمل: ، اإلح َكاة ﴿َوِمنحه َقوح اَلة َوآتوا الزا َوأِقيُموا الصا

 .﴾وأقرضوا اهلل قرضا حسنا

الثَّانِي: اَلص َو خح ِ له َتَعاَى يِف الّروم:  ،اإلح  .﴾فأقم َوجهك للّدين َحنِيفا﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: بناء َو ف:  ،الح له َتَعاَى يِف الحَكهح ض فوجدا فِيَها جدارا ُيِريد َأن ينحق﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فأقامه

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الناحح  ،الّلبحث َو م إقامتكم﴿ل: َوِمنحه َقوح م ظعنكم َوَيوح  .﴾َيوح

الَْخاِمس: بَيَان َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الح َراة ﴿َوِمنحه َقوح َوَلو َأَّنم أََقاُموا التاوح

نحِجيل ِ  َأي: بينوا َما فِيَها َوقيل: عِمُلوا هَبا. ،﴾َواإلح

 اْْلُمِّ  بَاُب 

 ِ الُْمَفّسرين َأن اْْلُم ف الُْقْرآن َوذكر بعض   على َخْمَسة أوجه:ي 

ل َأحدَها: له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،األَصح َوإناُه يِف أم الحكتاب لدينا لَعيل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َحكِيم

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الوالدة َو  .﴾فألمه الثُُّلث﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف  ،املحُرضَعة َو ِِت ﴿ُسوَرة النَِّساء:  َوِمنحه َقوح وأمهاتكم الالا

 .﴾أرضعنكم

ابِع: الرَّ َمة والتعظيم مشاهبةُ  َو ُرح ُم يِف احلح َزاب:  ،األح َحح له َتَعاَى يِف األح َوِمنحه َقوح

 .﴾وأزواجه أمهاهتم﴿

الَْخاِمس: له َتَعاَى َوِمنح  ،املحرجع واملصري َو قيل وَ  ،﴾فأمه هاوية﴿: يِف القارعةه َقوح

 أم َرأسه. َأَرادَ 

 اْْلمةِ  بَاُب 



21 
 

 ِ اْْلمة ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: َوذكر أهل   ي 

اََمَعة َأحدَها: بََقَرة:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح  .﴾َومن كريتنا أمة مسلمة َلك﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: بََقَرة:  ،املحلاة َو له َتَعاَى يِف الح  .﴾اس أمة َواِحَدةَكاَن النا ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: نيُ  َو له َتَعاَى يِف هودوَ  ،احلحِ َعَذاب إَِى أمة ﴿: ِمنحه َقوح َوَلئِن أخرنا َعنحُهم الح

ُدوَدة  .﴾َمعح

ابِع: الرَّ ل َوِمنحه ،اإِلَمام َو له َتَعاَى يِف الناحح َراِهيم َكاَن أمة َقانِتًا﴿: َقوح  .﴾إِن إِبح

الَْخاِمس: نحف َو َنحَعام: َومِ  ،الصِّ له َتَعاَى يِف األح َمم ََل َطائِر يطري بجناحيه إَِلا أُ ﴿نحه َقوح

َواب مثل بني آدم يِف طلب  .﴾أمثالكم نَاف، َفكل صنف من الطري َوالدا َأي: َأصح

و َكلِك. َقاَله ابحن ُقتَيحبَة.  الحغَذاء، وتوقي املهالك َوَنحح

يَمانِ  بَاُب   اإْلِ

الُْمَفّسرين أَ  الْقُ َوذكر بعض  يَمان فِي   ْرآن على َخْمَسة أوجه:ن اإْلِ

ِديقَأحدَها:  له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،التاصح ِمن   َوَما َأنحَت ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾لنا بُِمؤح

الثَّانِي: َرار بِال َو قح ِ ِديق الحقلباإلح بَ  ،لَِّساِن من غري َتصح له َتَعاَى يِف الح إِن ﴿َقَرة: َوِمنحه َقوح

ابِئِنَي من آمنالاذين آمنُوا  نَاه: آمنُوا  ،﴾بِاهللا َوالاذين هادوا َوالناَصاَرى َوالصا َفَمعح

 .بألسنتهم

الثَّالِث: ِحيد َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،التاوح ياَمن فقد﴿َوِمنحه َقوح ِ َحبط  َومن يكفر بِاإلح

 .﴾عمله

ابِع: الرَّ ِعّي  َو ح ياَمن الرشا ِ َ  ،اإلح ُكوَرةَوُهَو َما مجع األح له َتعَ  ،ركان الثااَلَثة املحَذح اَى َوِمنحه َقوح

بََقَرة:  احِلَات﴿يِف الح  .﴾َوبرش الاذين آمنُوا َوعِمُلوا الصا
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الَْخاِمس: اَلة َو بََقَرة:  ،الصا له َتَعاَى يِف الح  ،﴾َوَما َكاَن اهلل لِيُضيع إياَمنُكمح ﴿َوِمنحه َقوح

 ّدس.َأي: َصاَلتُكمح إَِى َبيت املحُقَ 

 (السبعِةو تَِّةالسِّ )َأْبَواُب

ْثمِ  بَاُب   اإْلِ

ْثم  اإْلِ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:َوذكر أهل   فِي 

َنى َأحدَها: َنحَعامَوِمنحه قَ  ،الزِّ له َتَعاَى يِف األح ثحم وباطنه﴿: وح ِ  .﴾وكروا َظاهر اإلح

الثَّانِي: ََطأ َو له َتَعاَى  ،اخلح بََقَرة: َوِمنحه َقوح اًم ﴿ يِف الح  .﴾َفمن َخاَف من موص جنفا َأو إِثح

الثَّالِث: له َتَعاَى  ،الرّشك َو ُعوَن يِف ِمنحُهم ُيَسارِ  اَوترى كثريً ﴿ يِف املحَائَِدة: َوِمنحه َقوح

ثحمِ  ِ  .﴾والعدوانِ  اإلح

ال ابِع:َو ِصيَة دون الرّشك رَّ بََقَرة:  ،املحعح له َتَعاَى يِف الح يحِهم تظاهرون َعلَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾باإلثم والعدوان

الَْخاِمس: ََرام َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلح  أتأخذونه هبتانا وإثام﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُمبينًا

اِدس: السَّ مر َو َراف:  ،اخلح َعح له َتَعاَى يِف األح َفَواِحش َما ﴿َوِمنحه َقوح قل إِنااَم حرم َريبِّ الح

قظهر ِمنحَها وَ  بَغي بَِغريح احلح ثحم َوالح ِ م للخمر  ،﴾َما بطن َواإلح ثحم فِياَم ُيَقال: اسح ِ َواإلح

ُهور ِعنحدهم.  َمشح

ِ اْلِخ  بَاُب   ر

اْْلِخَرة  التَّْفِسير َأن   فِي الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:َوذكر أهل 

ِقيَاَمة َأحدَها: بََقَرةَوِمنحه قَ  ،الح له: َتَعاَى يِف الح  .﴾يوقنون وباآلخرة هم﴿ :وح
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الثَّانِي: ناة َو بََقَرةَوِمنحه قَ  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح اُه َماله يِف ﴿: وح َّتَ  َوَلَقد علُموا ملن اشح

ِخَرة من خال   .﴾اآلح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الزمر:  ،َجَهنام َو أَمن ُهَو َقانِت آَناء اللايحل َساِجدا ﴿َوِمنحه َقوح

ِخرَ  َة ربهَوَقائاًِم حيذر اآلح  .﴾ة ويرجو َرمحح

ا الرَّ َقربح  بِع:َو َراِهيم  ،الح له َتَعاَى يِف إِبح ل الثاابِت يثبت اهلل الاذين آمنُوا بالحقَ ﴿َوِمنحه َقوح وح

ِخَرة يَا َويِف اآلح نح َيَاة الدُّ  .﴾يِف احلح

الَْخاِمس: اَلممِ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة ،لاة ِعيَسى َعَليحِه السا عنَا َما سم﴿ص:  َوِمنحه َقوح

ِخَرة  .﴾هِبََذا يِف املحلاة اآلح

اِدس: السَّ َ  َو ائِيلاملحرة األح َ له ،ِخرَية من اهالك بني إِْسح َتَعاَى يِف بني  َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ ِخَرة ليسؤوا ُوُجوهُكم عدُ َفإِكا َجاَء وَ ﴿إِْسح  .﴾اآلح

ْرَسالِ  بَاُب   اإْلِ

ْرَس  الُْمَفّسرين َأن اإْلِ الُْقْرآن َوذكر بعض   :على ِستَّة أوجهال فِي 

ث َأحدَها: بَعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح  .﴾وأرسلناك للنااس َرُسوَل﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َيم:  ،التسليط َو له َتَعاَى يِف َمرح يَاطِني﴿َوِمنحه َقوح  عىل أمل َتَر َأنا أرسلنَا الشا

 .﴾الحَكافرين تؤزهم أزا

الثَّ  َراج الِث:َو خح ِ َقَمر: ، اإلح له َتَعاَى يِف الح  .﴾إِناا مرسلوا النااقة فتحنَة َلُم﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ طحاَل  َو ِ َراف:َوِمنحه قَ  ،اإلح َعح له َتَعاَى يِف األح ي نِ َمَعك بَ  رسلنا نُ لَ وَ ﴿ وح

ائِيل َ  .﴾إِْسح

الَْخاِمس: َفتحح َو له َتَعاَى يِف فا ،الح سل َلُه من ﴿طر: َوِمنحه َقوح َوَما يمسك َفاَل ُمرح

 َأي: َفاَل فاتح. ،﴾بعده
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اِدس: السَّ نحَزال َو ِ له َتَعاَى يِف نوح:  ،اإلح سلِ ﴿َوِمنحه َقوح اَمءَ  ُيرح  ،﴾اَعَليحُكم مدرارً  السا

 َأي: ينزل املحََطر.

اءِ  بَاُب  َو  اِلْست

اء فِي الُْقْرآن على ِس  َو الُْمَفّسرين َأن اِلْست  تَّة أوجه:َوذكر بعض 

دالح  َأحدَها: له َتَعاَى يِف فصلت:  ،عمد َوالحَقصح اَمء وَ ﴿َوِمنحه َقوح تََوى إَِى السا ِهي ثما اسح

 .﴾ُدخان

الثَّانِي: َرار َو تِقح له َتَعاَى يِف هود:  ،اَِلسح  .﴾واستوت عىل اجلودي﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املحُ  ،الّرُكوب َو َعك َفإِكا استويت َأنحت َومن مَ ﴿ؤمننَِي: َوِمنحه َقوح

 .﴾عىل الحفلك

ابِع: الرَّ ة والشدة َو ُقوا له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الح َوملا بلغ أشده ﴿َوِمنحه َقوح

. ،﴾واستوى تَدا  َأي: قوي َواشح

َنحَعام:  ،التشابه الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف األح َعح ﴿َوِمنحه َقوح تَِوي األح  َمىقل َهل َيسح

 .﴾والبصري

ا اِدسَو ُعُلوّ لسَّ له َتَعاَى يِف طه:  ،: الح تََوى﴿َوِمنحه َقوح ش اسح َعرح َن عىل الح محح  .﴾الرا

 اْْلَيةِ  بَاُب 

اْْلَية  الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآن على ِستَّةِ َوذكر بعض   أوجه: فِي 

له َتَعاَى يِف الّروم:  ،: الحَعالَمةَأحدَها  .﴾ه َأن َخلقُكم من ُتَرابَومن آَيات﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،املعجزة َو ا َفَلاما َجاَءُهم ُموَسى بِآَياتِنَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َبيِّنَات
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الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،الحكتاب َو  ،﴾َعَليحُكم قد َكاَنت آياِت تتىل﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: كتبي.

ابِع الرَّ َمر َوالنا  :َو ياألح بََقَرة:  ،هح له َتَعاَى يِف الح َكَذلِك يبني اهلل لكم ﴿َوِمنحه َقوح

َيات  .﴾اآلح

الَْخاِمس: ة َو َ ل:  ،الحعربح له َتَعاَى يِف الناحح إِن يِف َكلِك آلَيات لقوم ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُيؤمنُونَ 

لَْقاءِ  بَاُب   اإْلِ

 ِ لَْقاء ف الُْمَفّسرين َأن اإْلِ الُْقْرآن على َسبْعَ َوذكر بعض   ة أوجه:ي 

ي َأحدَها: مح َراف:  ،الرا َعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة األح وأوحينا إَِى ُموَسى َأن ألق ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾عصاك

الثَّانِي: َج:  ،الوسوسة َو له َتَعاَى يِف احلح يحَطان يِف ﴿َوِمنحه َقوح  إَِلا إِكا ْتنى ألحقى الشا

نِيته  .﴾أمح

الثَّالِث: لق َو ل:  ،اخلح له َتَعاَى يِف الناحح ض روايس َأن َوألقى يِف ﴿َوِمنحه َقوح ْتيد  األَرح

 .﴾بكم

ابِع: الرَّ نحَزال َو ِ له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن:  ،اإلح ىل من ع من أمرهِ  يلِقي الّروَح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َيَشاء من عباده

الَْخاِمس: ُخول َو له َتَعاَى يِف  ،الدُّ َدة: َوِمنحه َقوح جح  َأَفَمن يلقى يِف الناار خري﴿حم السا

م الحقيَمة  .﴾أم من َيأحِِت آمنا َيوح

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف ص:  ،اإلجالس َو وألقينا عىل كرسيه جسدا ثما ﴿َوِمنحه َقوح

 أَي: أجلسنا. ،﴾أناب
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ابِع: السَّ اَلم َو عح ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اإلح بحن إِنااَم املحَِسيح ِعيَسى ا﴿َوِمنحه َقوح

َيم َقاَها إَِى َمرح َيم َرُسول اهلل وكلمته َألح  .﴾َمرح

ْمَساكِ  بَاُب   اإْلِ

 ِ ْمَساك ف الُْمَفّسرين َأن اإْلِ  ي الُْقْرآن على َسبَْعة أوجه:َوذكر بعض 

َجة حدَها:أَ  وح بََقَرة:  ،املحَُراَجَعة للزا له َتَعاَى يِف الح ُروف َأو فإمسا﴿َوِمنحه َقوح ك بَِمعح

َسان يح بِإِحح ِ ُروف﴿َويِف الطااَل :  ،﴾َترسح  .﴾فأمسكوهن بَِمعح

الثَّانِي: َبحس َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء  ،احلح وت َحتاى فأمسكوهن يِف الحبيُ ﴿َوِمنحه َقوح

ت  .﴾يتوفاهن املحَوح

الثَّالِث: ل َو َ  ،الحبُخح له َتَعاَى يِف بني إِْسح ة إِكا ألمسكتم خشيَ ﴿ائِيل: َوِمنحه َقوح

نحَفا  ِ  .﴾اإلح

ابِع: الرَّ ظ َو فح َج:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف احلح اَمءَ ﴿َوِمنحه َقوح ض  َأن تقع عىل ويمسك السا األَرح

نِهِ   .﴾إَِلا بِإِكح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف فاطر:  ،املحَنحع َو َة َما يفتح اهلل﴿َوِمنحه َقوح َفاَل  للنااس من َرمحح

سل َلُه من بعده  .﴾ُِمحسك َلَا َوَما يمسك َفاَل ُمرح

اِدس: السَّ ذ َو َخح بََقَرة:  ،األح له َتَعاَى يِف الح فقد استمسك بالعروة ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الوثقى

ابِع: السَّ َعَمل َو له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،الح سك بِالاِذي ُأوِحي ﴿َوِمنحه َقوح تَمح َفاسح

 .﴾إَِليحك

 ا َفْوقَها(عْشَرة َفَماْل )َأْبَواُب

ِ  بَاُب   اِلتخاذ
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الُْمَفّسرين َأن اِلتخاذ  فِي الُْقْرآن على عشَرة أوجه:  َوذكر بعض 

تِ  َأحدَها: له َتَعاَى: ،يَاراَِلخح َراِهيم ﴿يِف ُسوَرة النَِّساء:  َوِمنحه َقوح َواختذ اهلل إِبح

 .﴾َخلِياًل 

الثَّانِي: له َتَعاَى  ،الصياغة َو َراف:  َوِمنحه َقوح َعح  َواختذ قوم ُموَسى من بعده﴿يِف األح

 .﴾من حليهم عجال جسدا َلُه خوار

الثَّالِث ف:  ،: السلوكَو له َتَعاَى يِف الحَكهح ر﴿َوِمنحه َقوح بَحح  .﴾ْسبا َفاختذ َسبيله يِف الح

ابِع: الرَّ ِميَة َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،التاسح بَارهم﴿َوِمنحه َقوح ُذوا َأحح بَاَّنمح  اختا َباًبا َوُرهح  أَرح

 أَي: سموهم. ،﴾من دون اهلل

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ،النسج َو ذت ا العنكبوِت  َكمثلِ ﴿َوِمنحه َقوح ختا

 .﴾َبيحتا

اِدس: السَّ ِعبَاَدة َو َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح ُذوا الحعجل﴿َوِمنحه َقوح  .﴾إِن الاذين اختا

ابِع: السَّ عل َو ل:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الناحح اَمنُكم دخال َبيحنُكم﴿َوِمنحه َقوح ، ﴾َتتاِخُذوَن َأيح

ُذوا َأيحاَمَّنم جناة﴿َويِف املحُنَافِقني:   .﴾اختا

َبة:  ،الحبناء الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف التاوح اًرا ﴿َوِمنحه َقوح ِجدا ِِضَ ُذوا َمسح َوالاذين اختا

 .﴾َوكفرا

التَّا َضا ِسع:َو له َتَعاَى يِف املزمل:  ،الرِّ  .﴾ََل إَِله إَِلا ُهَو فاختذه َوكيال﴿َوِمنحه َقوح

ل:  ،الحَعرصح  والعاشر: له َتَعاَى يِف الناحح ًقا ﴿َوِمنحه َقوح َتتاِخُذوَن ِمنحُه سكرا َوِرزح

 .﴾حسنا

 اْْلََذى بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن اْْلََذىو الُْقْرآن عل ذكر بعض   ى عشَرة أوجه:فِي 
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يَان َأحدَها: َزاب:  ،الحِعصح َحح له َتَعاَى يِف األح كوَن اهلل َوَرُسوله ﴿َوِمنحه َقوح إِن الاذين ُيؤح

ِخَرة يَا َواآلح نح  .﴾لعنهم اهلل يِف الدُّ

الثَّانِي: بََقَرة:  ،املحَنّ  َو له َتَعاَى يِف الح ُروف ومغفرة خري من َصَدقَ ﴿َوِمنحه َقوح ة َقول َمعح

 .﴾عَها َأَكىيتب

الثَّالِث: بََقَرة:  ،الحقمل َو له َتَعاَى يِف الح  َفمن َكاَن ِمنحُكم َمِريضا َأو بِِه َأَكى﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾من َرأسه

ابِع: الرَّ ة َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الشدا َوََل جنَاح َعَليحُكم إِن َكاَن ﴿َوِمنحه َقوح

 ة من مطر.َأي: شدا  ،﴾بكم َأَكى من مطر

الَْخاِمس: َغيحِب  َو ف بِالح َقذح َزاب:  ،الح َحح له َتَعاَى يِف األح ِذي﴿َوِمنحه َقوح ن ََل َتُكوُنوا َكالا

 .﴾آكوا ُموَسى

اِدس: السَّ َزاب:  ،شغل الحقلب َو َحح له َتَعاَى يِف األح ِكي ﴿َوِمنحه َقوح إِن َكلُِكم َكاَن ُيؤح

 .﴾النابِي فيستحي ِمنحُكم

 ِ اب السَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:، الشتم ع:َو  .﴾لن يْضوكم إَِلا َأَكى﴿ َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،السب والتعيري َو ذين ولتسمعن من الا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُأوُتوا الحكتاب من قبلُكمح َومن الاذين أرشكوا أََكى كثريا

التَّاِسع: َعَذاب َو له َتَعاَى يِف َوِمنحه قَ  ،الح َراف: وح َعح أحتِينَا من قبل َأن تَ  َقاُلوا أوكينا﴿ األح

 .﴾َومن بعد َما جئتنا

نحَسان ر:والعاش ِ ِكي اإلح بََقَرةَوِمنحه َقوح ، َما ُيؤح ِحيض ويسئلونك َعن املحَ ﴿:له َتَعاَى يِف الح

ِكي املجامع بنتن ِرحيه ونجاسته. ،﴾قل ُهَو َأَكى  َأي: ُيؤح

َ  بَاُب   ْهلِ اْْل
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الُْمَفّسرين َأن اْْلَْهَل  الُْقْرآن على عشَرةِ  َوذكر بعض   أوجه: فِي 

َراف:  ،ساكنو الحقرى َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح  .﴾أهل الحقرى أفأمن﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،قراء الحكتب َو ا﴿َوِمنحه َقوح إَِى  َيا أهل الحكتاب َتَعاَلوح

 .﴾كلمة َسَواء َبيحننَا َوَبيحنُكم

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النِّ  ،األرباب َو فانكحوهن بِإِكن ﴿َساء: َوِمنحه َقوح

ََماَنات إَِى أَهلَها﴿ :وفيَها، ﴾أهلهن  .﴾إِن اهلل َيأحُمرُكمح َأن ُتَؤدُّوا األح

ابِع: الرَّ َجة َو وح له َتَعاَى يِف الح ، الزا ََجل َوَس ﴿َقَصص: َوِمنحه َقوح ار َفَلاما قىض ُموَسى األح

له  .﴾بَأهح

الَْخاِمس: ََلد َو َوح له َتَعاَى يِف هود:  ،األح ِ ﴿َوِمنحه َقوح َجنيح ِلح فِيَها من كل َزوح نَا امحح ُقلح

لك ِ َوأهح ننَيح  .﴾اثح

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف هود:  ،الّدين َو  .﴾إِناه َليحَس من أهلك﴿َوِمنحه َقوح

ا ابِع:َو مة لسَّ له َتَعاَى يِف طه:  ،األح اَلةِ واصطربح  َوأمر أهلَك ﴿َوِمنحه َقوح  ﴾َليحَهاعَ  بِالصا

الثَّاِمن: م َوالحعشرَية َو َقوح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح َعثُوا ح﴿َوِمنحه َقوح كام من َفابح

 .﴾َأهله َوحكام من أَهلَها

التَّاِسع: ء َو ح َفتحح:  ،املستعدون لليشا له َتَعاَى يِف الح هَبا  َوَكاُنوا َأَحق﴿َوِمنحه َقوح

لَها  .﴾َوَأهح

تَحقاملحُ  والعاشر: له َتَعاَى:  ،سح ِفَرة﴿َوِمنحه َقوح َوى َوأهل املحَغح رسه ف ،﴾ُهَو أهل التاقح

ل معي إَِله عَ َأنا أهل أَن أتقى أَن جَيح  "النابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلم َقاَل: َيُقول اهلل َتَعاَى 

تَحق لَذلِك."َوَأنا أهل ملن مل جَيحَعل معي إَِلًا آخر أَن َأغفر َلُه  ،آخر نَاُه أَنا املحُسح  . َمعح
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ْتيَانِ  بَاُب   اإْلِ

ا ْتيَان فِي  الُْمَفّسرين َأن اإْلِ اْثنَي عشر َوجها:َوذكر بعض   لُْقْرآن على 

له َتَعاَى يِف احلح  ،الدنو َأحدَها: يَِقني واعبد َربك َحتاى﴿جر: َوِمنحه َقوح  .﴾َيأحتِيك الح

الثَّانِي: َصاَبة َو ِ َنحَعام:  ،اإلح له َتَعاَى يِف األح تُكم إِن َأَتاُكم َعَذاب ﴿َوِمنحه َقوح قل َأَرَأيح

 .﴾اهلل

الثَّالِث: ل:  ،الحقلع َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة الناحح  َفأتى اهلل بنياَّنم من﴿َوِمنحه َقوح

َقَواِعد  .﴾الح

ابِع: الرَّ َعَذاب َو :  ،الح رَشح له َتَعاَى يِف احلح  .﴾تسبوامن َحيحُث مل حي َفأََتاُهم اهللُ ﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: اَمع َو بََقَرة:  ،اجلحِ له َتَعاَى يِف الح ثُكمح َأنى ِشئحُتم﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َفأتوا َحرح

اِدس: السَّ َعَمل َو له َتَعاَى يِف ال ،الح  .﴾نكريِف ناديكم املحُ  وتأتونَ ﴿عنكبوت: َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ َرار َو قح ِ َيم:  ،اإلح له َتَعاَى يِف َمرح ض ﴿َوِمنحه َقوح َرح َمَوات َواألح إِن كل من يِف السا

َن عبدا محح  أَي: مقرا بالعبودية َلُه. ،﴾إَِلا آِِت الرا

الثَّاِمن: لق َو َراِهيم ،اخلح له َتَعاَى يِف إِبح لق َوَيأحِت بِخ إِن َيَشأح يذهبكمح ﴿: َوِمنحه َقوح

 .﴾َجِديد

التَّاِسع: ّف:  ،الظُُّهور َو له َتَعاَى يِف الصا عِدي َوُمبرشا بَرُسول َيأحِِت من ب﴿َوِمنحه َقوح

د مه َأمحح  .﴾اسح

ُخول والعاشر: بََقَرة:  ،الدُّ له َتَعاَى يِف الح بيُ ﴿َوِمنحه َقوح من  وتَوَليحَس الحرب بَِأن َتأحُتوا الح

بيُوت من َأبحَواهَبا  .﴾ُظُهورَها َوَلكِن الحرب من اتاقى َوأتوا الح

الَْحادِي عشر: َقان:  له َتَعاَى يِف َوِمنحه َقوح  ،امليض َو يَ ﴿الحفرح تِي َوَلَقد َأَتوا عىل الحقرح ة الا

ل:  ،﴾أمحطرت مطر السوء ل﴿َويِف النامح  .﴾َحتاى إِكا أََتوا عىل َواد النامح
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الثَّ  َيم:  ،املحَِجيء بَِعيحنِه نِي عشر:اَو له َتَعاَى يِف َمرح  .﴾ا حتملهَفَأَتت بِِه َقومهَ ﴿َوِمنحه َقوح

 اْلَْرضِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َسبَْعةَ  الُْمَفّسرين َأن اْلَْرض فِي   ا:َوجهً  عشرَ  َوذكر بعض 

ناةِ  َأرُض  َأحدَها: بِيَاء:  ،اجلح َنح له َتَعاَى يِف األح ض َيِرثَها عبَادي ﴿َوِمنحه َقوح َأن األَرح

 .﴾الصاحلون

الثَّانِي: ة َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،َأرض َمكا ُلوا ُكناا َقاُلوا فيَم ُكنحتُم َقا﴿َوِمنحه َقوح

ض  .﴾مستضعفني يِف األَرح

الثَّالِث: له تَ  ،َأرض املحَِدينَة َو ن َأرض ا أمل تكَقاُلو﴿َعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل َواِسَعة فتهاجروا فِيَها

ابِع الرَّ امَو َراف:  ،: َأرض الشا َعح له َتَعاَى يِف األح م الاذين َكاُنو﴿َوِمنحه َقوح َقوح ا وأورثنا الح

ض َوَمَغاِرهَبا الاتِي باركنا فِيَها  .﴾يستضعفون َمَشاِر  األَرح

الَْخاِمس: َراف: له َتَعاَوِمنحه َقوح  ،َأرض مرص َو َعح ِمِه  ﴿َى يِف األح َقاَل ُموَسى لَِقوح

َض هللِاِ ُيوِرُثَها َمنح َيَشاُء ِمنح ِعبَاِدِه  َرح وا إِنا األح رِبُ تَِعينُوا بِاهللاِ َواصح  .﴾اسح

اِدس:وَ  ف:  ،َأرض الغرب السَّ له َتَعاَى يِف الحَكهح إِن َيأحُجوج َوَمأحُجوج ﴿َوِمنحه َقوح

ض  .﴾مفسدون يِف األَرح

ابِع:  السَّ بعَو له َتَعاَى يِف هود:  ،األرضون السا ض﴿َوِمنحه َقوح ة يِف األَرح  َوَما من َدابا

 .﴾إَِلا عىل اهلل رزقها

الثَّاِمن: اَلم َو سح ِ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة ،َأرض اإلح وله الاذين حُيَارُبوَن اهلل َوَرُس ﴿ َوِمنحه َقوح

ض َفَساًدا َأن يقتُلوا أَو يصلبوا َأو تقطع َأيحدهيم وأرجلهم من  ويسعون يِف األَرح

ض  .﴾خالف، َأو ينفوا من األَرح
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التَّاِسع: َقربح  َو له َتَعاَى ، الح ُروا يؤمئذ يود الاذين كف﴿: وَرة النَِّساءيِف ُس َوِمنحه َقوح

ض ُسول َلو تسوى هبم األَرح  .﴾وعصوا الرا

ِقيَاَمةوالعاشر له تَ  ،: َأرض الح ض بِنور ﴿َعاَى يِف الزمر: َوِمنحه َقوح وأرشقت األَرح

 .﴾َرهَبا

الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:َوِمنحه قَ  ،َأرض التيه َو َا حُمرَمة َعلَ ﴿ وح يحِهم َقاَل َفإَِّنا

ضِ  َبِعنَي سنة يتيهون يِف األَرح  .﴾َأرح

الثَّانِي عشر: َظة َو له َتَعاَى يِف  ،َأرض بني ُقَريح َزاب: َوِمنحه َقوح َحح م وأورثك ﴿ األح

 .﴾َأرضهم وديارهم

الثَّالَِث  له َتَعاَى يِف الّروم:  ،َأرض الّروم عشر: َو أدنى  امل غلبت الّروم يِف ﴿َوِمنحه َقوح

ض  .﴾األَرح

ابِع عشر: الرَّ ُدن َو ُرح بََقَرة:  ،َأرض األح له َتَعاَى يِف الح ض َوََل تعثوا يِف األَ ﴿َوِمنحه َقوح رح

 .﴾مفسدين

ا جر لَْخاِمس عشر:َو له َتَعاَى يِف هود:  ،َأرض احلح فذروها َتأحُكل يِف ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأرض اهلل

اِدس عشر السَّ له ،َأرض َفارس َوِمنحه :َو َزاب:  َقوح َحح وأرضا مل ﴿َتَعاَى يِف األح

ض النَِّساء. ،﴾تطؤها  َوقيل: َأَراَد هِبَِذِه األَرح

ابِع عشر: السَّ د: َوِمنحه  ،الحقلب َو عح له َتَعاَى يِف الرا كث َوأما َما ينفع النااس فيم﴿َقوح

ض  .﴾يِف األَرح

ِ  بَاُب   اْْلَمر

الْ  اْْلَمر فِي  التَّْفِسير َأن   :ُقْرآن على َثَمانِيَة عشر َوجهاَوذكر أهل 
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له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الّدين َأحدَها: ُق ﴿َوِمنحه َقوح م هَوظهر َأمر اهلل و َحتاى َجاَء احلح

 .﴾َكاِرُهون

الثَّانِي: ل َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الَقوح  .﴾َحتاى إِكا َجاَء أمرَنا وفار التانور﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: َعَذاب، َو له َتَعاَى يِف هود:  الح َمر﴿َوِمنحه َقوح  .﴾وغيض املَاء َوقيض األح

ابِع: الرَّ ة َو له َتَعاَى يِف  ،قتل كفار َمكا َنحَفال: َوِمنحه َقوح  التقيتم كح َوإِك يريكموهم إِ ﴿األح

ُعوَل﴿ ،﴾يِف أعينُكم َقلِيال  .﴾ويقللكم يِف َأعينهم ليقيض اهلل أمرا َكاَن َمفح

الَْخاِمس: ة َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة: ، فتح َمكا رهفّتبصوا َحتاى َيأحِِت اهلل﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ بَأمح

اِدس: السَّ بََقرَ  ،ء بني الناِضريي ُقَريحَظة وجالقتل بن َو له َتَعاَى يِف الح ة: َوِمنحه َقوح

ره﴿  .﴾فاعفوا واصفحوا َحتاى َيأحِِت اهلل بَأمح

ابِع: السَّ ِقيَاَمة َو ل:  ،الح له َتَعاَى يِف الناحح  .﴾هأََتى َأمر اهلل َفاَل تستعجلو﴿َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن: َقَضاء َو َ  ،الح له َتَعاَى يِف األح َراف: َوِمنحه َقوح َمر﴿عح لق َواألح . ﴾َأَل َلُه اخلح

التَّاِسع: ي َو َدة:  ،الحَوحح جح له َتَعاَى يِف َتنحِزيل السا اَمء﴿َوِمنحه َقوح َمر من السا إَِى  يدبر األح

ض  .﴾األَرح

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،النارصح  والعاشر: َمر من ﴿َوِمنحه َقوح َيُقوُلوَن َهل لنا من األح

ء قل  َمر ُكله هللََشح  .﴾إِن األح

الَْحادِي عشر: نب َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الذا   .﴾ليذو  وبال أمره﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي عشر: َال َو أحن َواحلح له َتَعاَى يِف هود: ، الشا ن ﴿َوِمنحه َقوح َعوح َوَما َأمر فِرح

 .﴾برشيد

الثَّالِث عشر: ت َو له َتعَ  ،املحَوح َِديد: َوِمنحه َقوح ََمايِن َحتاى جَ ﴿اَى يِف احلح اَء وغرتكم األح

 .﴾َأمر اهلل
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ابِع عشر: الرَّ َراف:  ،املشورة َو َعح له َتَعاَى يِف األح ُيِريد َأن خيرجكم من ﴿َوِمنحه َقوح

ضُكم َفاَمَكا تأمرون  .﴾َأرح

الَْخاِمس عشر: َبة:  ،احلذر َو له َتَعاَى يِف التاوح ة َيُقوُلوا ُمِصيبَ  َوإِن تصبك﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾قد َأخذَنا أمرَنا من قبل

اِدس عشر: له َتَعاَى يِف هود:  ،الحَغر  السَّ م من َأمر ﴿َوِمنحه َقوح يَوح َقاَل ََل َعاِصم الح

 .﴾اهلل إَِلا من رحم

ابِع عشر:  السَّ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،ُب صح اخلِ َو َفتحح َأو بِا َفَعَسى اهلل أَن َيأحِِت ﴿ِمنحُه َقوح لح

 .﴾َأمر من ِعنحده

الثَّاِمن عشر: َم َو ِفعحلاألح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،ر الاِذي ُهَو استدعاء الح َوِمنحه َقوح

ََماَنات إَِى َأهلَها﴿  .﴾إِن اهلل َيأحُمرُكمح َأن ُتَؤدُّوا األح

اد بَعضهم َوجهً  َوقد َكثح  ا َتاِسع عشر:َز َمر: الح له َتَعاَى يِف َرة. َوِمنحه قَ َفَقاَل: األح وح

اء َ ْسح
ِ فِيَها﴿: اإلح َ َية أمرَنا ُمّتح   .َأي: كثرناهم ،﴾َوإِكا أردَنا َأن َّنلك َقرح

َل  استدعاء الِْفْعل َفَقا الَِّذي ُهَو  فِيوألحقه بَعضهم بقسم اْْلَمر  َ نَاُه أمرَنا ُمّتح َها : َمعح

 بِالطااَعِة ففسقوا فِيَها.

ْنَسا بَاُب   نِ اإْلِ

الُْقْرآن على َخْمَسةً  ْنَسان فِي  الُْمَفّسرين َأن اإْلِ  َوعْشرين َوجها: َوذكر بعض 

اَلم َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،آدم َعَليحِه السا نحَسان﴿َوِمنحه َقوح ِ من  َوَلَقد خلقنَا اإلح

 .﴾ساللة من طني

الثَّانِي: ََلد آدم َو له َتَعاَى  ،َأوح نحَسان ونعلم َما ﴿يِف  :  َوِمنحه َقوح ِ َوَلَقد خلقنَا اإلح

 .﴾توسوس بِِه َنفسه
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الثَّالِث: َقاف:  ،َأُبو بكر الّصديق َرِِض اهلل َعنهُ  َو َحح له َتَعاَى يِف األح َوِمنحه َقوح

نحَسان بَِوالِديِه إحسانا مَحلته أمه كرها﴿ ِ  .﴾َوَوصينَا اإلح

ابِع: الرَّ اَمن: َوِمنحه قَ  ،سعد بن أيب َوقاص َو له َتَعاَى يِف ُلقح نحَس ﴿وح ِ ان َوَوصينَا اإلح

 َوِهي نزلت يِف سعد. ،﴾بَِوالِديِه مَحلته أمه َوهنا عىل َوهن

الْ  َولِيد بن املحُغرَية َخاِمس:َو له َتَعاَى يِف التِّني:  ،الح ِ ﴿َوِمنحه َقوح نحَسان يِف لقد خلقنَا اإلح

ِويم  املحُغرَية.َوقيل: نزلت يِف ِهَشام بن  ،﴾أحسن َتقح

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف  ،عبد اهلل َوِمنحه بنُ  طُ رح قُ  َو نحَسان ل﴿العاديات:  َقوح ِ َربه إِن اإلح

 .﴾لكنود

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة العلق:  ،َأُبو جهل ابحن ِهَشام َو ِ ﴿َوِمنحه َقوح نحَسان كال إِن اإلح

تغنى  .﴾ليطحغى َأن َرآُه اسح

الثَّاِمن َاِرثال :َو ائِيل:  ،ناْض بن احلح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح نحَسان  ويدع﴿َوِمنحه َقوح ِ اإلح

نحَسان عجوَل ِ رَِي َوَكاَن اإلح ِّ دعاءه بِاخلح   .﴾بِالرشا

التَّاِسع: :  ،ا العابدُ يَص ِص رح بَ  َو رَشح له َتَعاَى يِف احلح يحَطا﴿ِمنحُه َقوح ن إِكح َقاَل َكمثل الشا

نحَسان اكفر  .﴾لْلح

َقاءَ  بحنُ  ُبَديحُل  والعاشر: َج:  ،َورح له َتَعاَى يِف احلح نحَسان لكفور﴿َوِمنحه َقوح ِ  .﴾إِن اإلح

الَْحادِي عشر: نَُس  َو َخح له يِف َسَأَل  ،رشيق بنُ  األح نحَسان خ﴿َسائل:  َوِمنحه َقوح ِ لق إِن اإلح

 .﴾هلوعا

الثَّ  سودُ  انِي عشر:َو سد األح له تَ  ،بن عبد األح نحَسان إِناك﴿َعاَى: َوِمنحه َقوح ِ  َيا َأهَيا اإلح

 .﴾َكاِدح إَِى َربك كدحا فمالقيه
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الثَّالِث عشر: له َتَعاَى يِف العنكبوت:  َعيااُش  َو ا َوَوصينَ ﴿بن أيب ربيَعة، َوِمنحه َقوح

نحَسان بَِوالِديِه حسنا ِ ِحيح  َكَذلِك َقاَل  ،﴾اإلح  سعد َّنا نزلت يِف أبعض املحَُفرّسين َوالصا

 أيب َوقاص. بن

ابِع عشر: الرَّ ُن ُأَسيحِد  َو له َتَعاَى يِف اَلن ،، َوقيل أسيد بن كلدةَكَلَدُة بح فطار: َوِمنحه َقوح

ك بَِربِّك الحَكِريم﴿ نحَسان َما َغرا ِ  .﴾َيا َأهَيا اإلح

ا َقان:  ،عقبَة بن أيب معيط لَْخاِمس عشر:َو له َتَعاَى يِف الحفرح اَن َوكَ ﴿َوِمنحه َقوح

نحَسان خذوَلالشا   .﴾يحَطان لْلح

اِدس عشر: السَّ له َتَعاَى يِف الطار :  ،َأُبو َطالب بن عبد املحطلب َو َفلحينحظر ﴿َوِمنحه َقوح

نحَسان ِمم خلق ِ  .﴾اإلح

ا ابِع عشر:َو له َتَعاَى يِف عبس:  ،عتبَة بن أيب َلب لسَّ ينح ﴿َوِمنحه َقوح نحَسان إَِى َفلح ِ ظر اإلح

 .﴾َطَعامه

ِقيَاَمة: ، عدي بن ربيَعة اِمن عشر:الثَّ وَ  له َتَعاَى يِف الح نح ﴿َوِمنحه َقوح ِ َسان ألن أحيسب اإلح

 .﴾نجمع ِعَظامه

التَّاِسع عشر:  له َتَعاَى يِف هود:  ،عتبَة بن ربيَعةَو ِ ﴿َوِمنحه َقوح نحَسان منا َوَلئِن أكقنا اإلح

َة ثما نزعناها ِمنحُه إِناه ليؤوس كفور ائِيل:  َويِف  ،﴾َرمحح َ َوإِكا أنعمنا عىل ﴿بني إِْسح

نحَسان أعرض ونأى بجانبه ِ  .﴾اإلح

الْعْشُروَن: ر: َوِمنحه ،ُأمياة بن خلف َو له َتَعاَى يِف الحفجح نحَسان إِكا َما اب﴿ َقوح ِ تاله َفَأما اإلح

رمه ونعمه َفيَُقول َريبِّ أكرمن  .﴾ربه َفأكح

الْعْشُروَن: الَْحادِي َو نحَسان َأنا خلقناه ﴿ِمنحه يِف يس: وَ ، أيب بن خلف َو ِ أومل ير اإلح

 .﴾من ُنطحَفة َفإِكا ُهَو خصيم ُمبني
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الْعْشُروَن: الثَّانِي َو َارِ  َو رواحلح له َتَعاَى يِف الحبََلد: ، ث بن َعمح لقنَا لقد خ﴿َوِمنحه َقوح

نحَسان يِف كبد ِ  َوقيل: نزلت يِف كلدة بن أسيد. ،﴾اإلح

الْعْشُرو الثَّالِث َو َفة بن عبد اهلل َن:َو له َتَعاَى: يِف ُيوُنس:  ،أَُبو ُحَذيح َوإِكا ﴿َوِمنحه َقوح

نحَسان الّْض َدَعاَنا جلنبه ِ َولِيد بن املحُغرَية. َوقيل: نزلت ،﴾مس اإلح  يِف الح

الْعْشُروَن: ابِع َو الرَّ له َتَعاَى يِف  َو ى بن عبد املحطلب َوِمنحه َقوح ُعزا أَُبو َلب بن عبد الح

: ا نحَسان لفي خرس﴿لحَعرصح ِ  .﴾َوالحعرص إِن اإلح

الْعْشُروَن: الَْخاِمس َو له َتَعاَى يِف الزلزلة:  َو نحَسان َما ﴿الحَكافِر َوِمنحه َقوح ِ َوَقاَل اإلح

 .﴾َلَا

 (.اْْللِف  كتاِب  )آخرُ 

* * *
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 (الْبَاءِ  )كتاُب 

 با َبا عشَر َوُهَو َسْبَعَة

 )َأْبَواب اْلَوْجَهْيِن(
 الْبَأْسِ  ُب بَا

الْبَأْ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر أهل   س فِي 

َعَذاب َأحدهَما: ة الح َنحبِيَاء: ، شدا له َتَعاَى يِف األح  .﴾َفَلاما أحسوا بأسنا﴿َوِمنحه َقوح

ا ِقتَال لثَّانِي:َو ة يِف الح بََقَرة:  ،الشدا له َتَعاَى يِف الح  .﴾سبَأح َوحني الح ﴿َوِمنحه َقوح

 الْبَْرِق  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْبَرْ  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر بعض   ق فِي 

ُكور َما:َأحده َحاب املحَذح بََقَرة:، نور السا له َتَعاَى: يِف الح عد فِيِه ظلامت ور﴿ َوِمنحه َقوح

 .﴾وبر 

الثَّانِي: اَلم َو سح ِ بَ  ،نور اإلح له َتَعاَى يِف الح يَكاد الحرَبح  خيطف ﴿َقَرة: َوِمنحه َقوح

 َوُهَو مثل ِضبه اهلل عز َوجل لِلحُمنَافِقني. ،﴾َأبحَصارهم

َطْشِ  بَاُب   الْب

الُْمَفّسرين أَن الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   ه فِي 

ة :َأحدهَما ُقوا له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،الح  .﴾فأهلكنا َأشد ِمنحُهم بطشا﴿َوِمنحه َقوح

 ِ الثَّان خان:  ،الحعَقاب ي:َو له َتَعاَى يِف الدُّ َى﴿َوِمنحه َقوح م نبطش البطشة الحُكربح  .﴾َيوح

 البعلِ  بَاُب 

البع التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر أهل   ل فِي 

جا َأحدهَما: وح بََقَرة:  ،لزا له َتَعاَى يِف الح  .﴾بردهن وبعولتهن َأَحق﴿َوِمنحه َقوح
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الثَّانِي: نَما َو م الصا له َتَعاَى يِف الصافات:  ،سح ذرون  وتَأَتدُعوَن بعاًل ﴿َوِمنحه َقوح

َالِِقنيَ   .﴾أحسن اخلح

 الْبََلءِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َوجْ  الْبََلء فِي  التَّْفِسير َأن   َهيْن:َوذكر أهل 

بََقَرة:  ،اَلختبار َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الح  .﴾َكلاَِمتاِهيم ربه بِ َوإِك ابتىل إِبحرَ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َمة َو بََقَرة:  ،النِّعح له َتَعاَى يِف الح  .﴾م َعظِيمربكُ  َويِف َكلُِكم باَلء من﴿َوِمنحه َقوح

 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب

ِ  بَاُب   الْبر

 ِ الْبر ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َلة، َوِمنحه  َأحدَها: بََقَرة: الصِّ له َتَعاَى يِف الح َعُلوا اهلل عرضة أليامنكم َأن﴿َقوح  َوََل جتح

َقَراَبة. ،﴾تربوا وتتقوا  َأَراَد َأن تصلوا الح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الطااَعة َو  .﴾وتعاونوا عىل الحرب َوالتاقوى﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: َوى َو له  ،التاقح بََقَرة: َوِمنحه َقوح نسون أتأمرون النااس بِالحربِّ وت﴿َتَعاَى يِف الح

 .﴾َأنفسُكم

 الْبَغي بَاُب 

 ِ الْبَغي ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َراف:  ،الظُّلم َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح ق﴿َوِمنحه َقوح بَغي بَِغريح احلح ثحم َوالح ِ  .﴾َواإلح

الثَّا ِصيَة نِي:َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،املحعح  َفَلاما أنجهم إِكا هم َيبحُغوَن يِف ﴿َوِمنحه َقوح

يُكمح عىل َأنفسُكم ق َيا َأهَيا النااس إِنااَم َبغح ض بَِغريح احلح  .﴾األَرح
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الثَّالِث: ََس  َو له َتَعاَى يِف حم عسق:  ،داحلح لم عإَِلا من بعد َما َجاَءُهم الح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بغيا َبينهم

 الْبُْهتَانِ  بَاُب 

الْبُْهتَان  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجهَوذكر أهل   :فِي 

له َتَعاَى يِف النُّور: ،َأحدَها: الحَكِذب  .﴾ُسبحَحاَنَك َهَذا هبتان َعظِيم﴿ َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َنى َو له َتَعاَى يِف املمتح ،الزِّ َّتِ ﴿نة: َوِمنحه َقوح تَان َيفح  .﴾ينَهُ َوََل َيأحتنِي بُِبهح

الثَّالِث: ََرام َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلح  أتأخذونه هبتانا وإثام﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُمبينًا

 البيعِ  بَاُب 

 ِ البيع ف التَّْفِسير َأن   ي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل 

بََقَرة: عقد املحَُعاوَضة، وَ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح ُم َقاُلوا إِنا ﴿ِمنحه َقوح اَم َكلِك بَِأَّنا

َبا َبا َوأحل اهلل البيع َوحرم الرِّ  .﴾البيع مثل الرِّ

الثَّانِي: َفتحح:  عقد املحِيثَاِ   َو له َتَعاَى يِف الح ، َوِمنحه َقوح ذين ُيبَايُعوَنك إِن الا ﴿عىل النارصح

 .﴾ن اهللإِنااَم يبايعو

الثَّالِث: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح ِفَداء، َوِمنحه َقوح م ََل بيع﴿الح فِيِه َوََل  من قبل َأن َيأحِِت َيوح

 .﴾خلة َوََل َشَفاَعة

 (ْرَبَعِةاأل )َأْبَواُب

 الْبَاطِلِ  بَاُب 

الْبَاطِل فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ا:َأحدهَ   .﴾إِكا َلرتاب املبطلون﴿الحَكِذب، َوِمنحه َقوح
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الثَّانِي: بََقَرة: اطُ حبَ اإلِ  َو له َتَعاَى يِف الح املن َصدَقاتُكمح ب ََل ُتبحطُِلوا﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾واألكى

الثَّالِث: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح َوالُكم َبيحنُكم بِ َوََل َتأح ﴿الظُّلم، َوِمنحه َقوح بَاطِِل ُكُلوا َأمح الح

ام ُكا  .﴾وتدلوا هَبا إَِى احلح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح بَاطِلِ ﴿الرّشك، َوِمنحه َقوح ق بِالح  .﴾َوََل تلبسوا احلح

الُْمَفّسرين: َل بعض  يحَطانُ  َقا َية: الشا ل يِف َهِذه اآلح
ون َذلِك َوج، إِن الحبَاطِ ك ا هَفي

 .َخاِمًسا

ِ الْبَْح  بَاُب   ر

الُْمَفّسرين َأن الْبَْحر فِي  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر بعض 

ض َأحدَها: ُروف يِف األَرح ر املحَعح بَحح ف:  ،الح له َتَعاَى يِف الحَكهح غ َحتاى أبل﴿َوِمنحه َقوح

رين بَحح  .﴾جممع الح

الثَّانِي: ر املَاء العذب واملالح، وَ  َو بَحح َن: الح محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا مرج ﴿ِمنحه َقوح

تَِقيَانِ  رين َيلح بَحح  .﴾الح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الّطور:  َو ش، َوِمنحه َقوح َعرح ُجو﴿َبحر حَتت الح ر املحَسح بَحح  .﴾رَوالح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الّروم:  َو باَِلد، َوِمنحه َقوح لحرب يِف ا ظهر الحفسادُ ﴿العامر من الح

ر بَحح  .﴾َوالح

ِ  بَاُب   الْبَِصير

الْبَِصير فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: َوذكر بعض أهل 

َقلحِب، َوِمنحه قَ  َأحدَها: بَِصري بِالح َرافوح الح َعح ك وتراهم ينظُروَن إَِليح ﴿: له َتَعاَى يِف األح

 .﴾وهم ََل يبرصون
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُسف: الحبَِصري بِا َو َتد َبصريً ﴿لحعنِي، َوِمنحه َقوح  .﴾اَفارح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف طه:  َو ِة، َوِمنحه َقوح جا قد كنت مل حرشتني أعمى وَ ﴿الحبَِصري بِاحلح

 .﴾َبصرًيا

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الذاريات:  َو ترَب، َوِمنحه َقوح  ،﴾ونرصَويِف َأنفسُكم َأفال تب﴿املحُعح

برََصِ (1)َأي: تعتربون، وأحلقه َشيخنَا َقلحِب  بالقسم األول َوَقاَل: ُهَو من الح  .بِالح

 الْبَلدِ  بَاُب 

التَّْفِسير  الْبََلَد أَوذكر أهل  الُْقْرآن على أَ  ن   ْربََعة أوجه:فِي 

بََقَرة:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ة، َوِمنحه َقوح َراِهيم ﴿َمكا َعل َهَذا َبَلدً َوإِك َقاَل إِبح  ارب اجح

 .﴾اآمنً 

الثَّانِي: له َتَعاَى:  َو  .﴾َبلحَدة طيبَة َورب َغُفور﴿َمِدينَة سبأ، َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: َراف:  َو َعح له َتَعاَى يِف األح َعة النامية، َوِمنحه َقوح بقح رج َنبَاته والبلد الّطيب خي﴿الح

 .﴾بِإِكن ربه

ابِع: الرَّ َراف: املحََكان الاذِ  َو َعح له َتَعاَى يِف األح ه لبلد سقنا﴿ي ََل نبت فِيِه، َوِمنحه َقوح

 .﴾ميت

 )َأْبَواب َما َفوق َأْرَبَعة(

 الْبَِقيَّةِ  بَاُب 

 ِ الْبَِقيَّة ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:َوذكر أهل   ي 

                                                             

سن َعيلّ هو  ( 1) اُغويِنّ  َأُبو احلح عا ، فقد نص عليه يف املقدمة وككره يف تسعة وعرشين موضبن عبيد اهلل بن الزا

 يف كتابه، ونص عىل اسمه يف تسعة عرش موضعا.
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له َتَعاَى يِف هود:  َأحدَها: َقلِيل، َوِمنحه َقوح ُقُرون من قبلُكمح فلوَل كَ ﴿الح اَن من الح

َقلِيل. ،﴾أوُلوا َبِقياة  َأَراَد الح

الثَّانِي: ل:  َو له َتَعاَى يِف الناحح َوام، َوِمنحه َقوح  .﴾َما عنحدُكمح ينفذ َوَما ِعنحد اهلل َبا   ﴿الدا

الثَّالِث: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح اِهب، َوِمنحه َقوح رك آل ياة ِِماا تَوَبقِ ﴿َما َبِقي من الذا

 .﴾ُموَسى َوآل هرون

ابِع: الرَّ له َتَعاَى الثا  َو  ،: َثَوابهَأي ،﴾لكم خري   اهللِ بقيُت ﴿يِف هود:  َواب، َوِمنحه َقوح

 َوَقاَل اليزيدي: َطاَعته.

الَْخاِمس: ف:  َو له َتَعاَى يِف الحَكهح مس، َوِمنحه َقوح َلَوات اخلح والباقيات ﴿الصا

احِلَات خري د هلل َوََل إَِله إَِلا  َوقيل: ،﴾ ِعنحد َربك َثواًباالصا َمح َأَراَد هَبا ُسبحَحاَن اهلل َواحلح

 اهلل َواهلل أكرب.

 الْبَْعِث  بَاُب 

الْبَْعَث  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على ِستَّةِ  َوذكر أهل   أوجه: فِي 

له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  َأحدَها:  ا يبحَحث يِف بعث اهلل غرابً فَ ﴿اإللام، َوِمنحه َقوح

ض  .﴾األَرح

الثَّانِي: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح يَاء، َوِمنحه َقوح حح ِ  .﴾ثما بعثناكم من بعد موتكم﴿اإلح

الثَّالِث: َنحَعام:  اإليقاظُ  َو له َتَعاَى يِف األح يِه ليقىض ثما يبعثكم فِ ﴿من النّوم، َوِمنحه َقوح

 .﴾أجل ُمَسّمى

ابِع الرَّ ائِيل:  :َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ا لنا أويل م عبادً بعثنَا َعَليحكُ ﴿التسليط، َوِمنحه َقوح

 .﴾َشِديد َبأحس  
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الَْخاِمس: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح َسال، َوِمنحه َقوح رح ِ َل فيهم َرُسو َربنَا َوابعثح ﴿اإلح

 .﴾ِمنحُهم

اِدس: السَّ له َتَعاَى ُب صح النا  َو بََقَرة: ، َوِمنحه َقوح َسبِيل  ابحَعثح لنا ملكا ُنَقاتِل يِف ﴿ يِف الح

 .َأي: انصب لنا ،﴾اهلل

 الْبَيِْت  بَاُب 

 ِ الُْمَفّسرين َأن بَيت ف  ي الُْقْرآن على تِْسَعة أوجه:َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف النُّور:  َأحدَها: خُلوا ُبيُوًتا غري ُبيُ ﴿املحنزل املحَبحنِّي، َوِمنحه َقوح  .﴾وتُكمح ََل تدح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  َو ِجد، َوِمنحه َقوح وًتا َأن تبوءا لقومكام بِمرصح ُبيُ ﴿املحَسح

َعُلوا ُبيُوتُكمح قبحَلة  .﴾َواجح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف نوح:  َو ِفينَة، َوِمنحه َقوح ِفر يل ولوالدي﴿السا ملن دخل و رب اغح

 .﴾بيتي مؤمنا

ابِع: الرَّ بََقَرة: الح  َو له َتَعاَى يِف الح بَة، َوِمنحه َقوح بَيحَت ﴿َكعح ة للنااس مثاب َوإِك جعلنَا الح

 .﴾َوأمنا

الَْخاِمس: َيحَمةُ  َو لاخلح ل: ، َوِمنحه َقوح َنحَعام لكم من ُجُلودِ  َوجعل﴿ه َتَعاَى يِف الناحح  األح

 .﴾ُبيُوًتا تستخفوَّنا

اِدس: السَّ له َتعَ  َو ن، َوِمنحه َقوح فأمسكوهن يِف ﴿اَى يِف ُسوَرة النَِّساء: السجح

بيُوت  .﴾الح

ابِع: السَّ ل: شُّ العُ  َو له َتَعاَى يِف الناحح بَال ُبيُوًتا﴿، َوِمنحه َقوح  .﴾أَن اختذي من اجلح

الثَّاِمن: ُف  َو جر: الحَكهح له َتَعاَى يِف احلح بَال ُبيُوًتا آِمنني﴿، َوِمنحه َقوح  .﴾ينحتون من اجلح
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التَّاِسع: َاَناُت  َو له َتَعاَى يِف النُّور: اخلح خلُ  َليحَس ﴿، َوِمنحه َقوح وا َعَليحُكم جنَاح َأن تدح

 .﴾فِيَها َمتَاع لكم ُبيُوًتا غري مسكونة  

 الْبَاءِ  بَاُب 

ا الُْمَفّسرين َأن الْبَاء فِي   لُْقْرآن على اْثنَي عشر َوجها:َوذكر بعض 

فامسحوا ﴿له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: صَلة يِف الحَكاَلم: َوِمنحه َقوح  َأحدَها:

 .﴾بوجوهكم

الثَّانِي:  نى َو له َتَعاَى يِف َهل أََتى: "من  "بَِمعح  .﴾اد اهللعينا يرشب هَبا عب﴿، َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: نى  َو م  "بَِمعح بََقَرة:"الالا له َتَعاَى يِف الح ربك َوإِك فرقنا﴿ ، َوِمنحه َقوح  .﴾م الحبَحح

ا ابِع:َو نى  لرَّ له َتَعاَى يِف الذاريات: "َمَع  "بَِمعح أَي َمَع  ،﴾َفتََوّى بركنه﴿، َوِمنحه َقوح

 جنده.

الَْخاِمس: نى  َو له َتَعاَى يِف آل عمَران: "يِف  "بَِمعح رَيح ﴿، َوِمنحه َقوح  .﴾بِيَِدك اخلح

اِدس: السَّ نى  َو بَقَ "َعن  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح وتقطعت هبم ﴿َرة: ، َوِمنحه َقوح

بَاب َسح  .﴾األح

ابِع: السَّ نى  َو له َتَعاَى يِف  ،"بعد  "بَِمعح  .﴾مفأثابكم غام بغ﴿ آل عمَران: َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن: نى  َو له َتَعاَى يِف آل عمَران: "ِعنحد  "بَِمعح واملستغفرين ﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾باألسحار

التَّاِسع: نى  َو َراف: ، َوِمنح "إَِى  "بَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح أحد  َما سبقكم هَبا من﴿ه َقوح

َعاملني  .﴾من الح

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  والعاشر: نى عىل، َوِمنحه َقوح  َلو تسوى هبم﴿بَِمعح

ض  .﴾األَرح
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الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  َو نى املصاحبة، َوِمنحه َقوح  واَوقد دخلُ ﴿بَِمعح

ر وهم قد َخرُجوا بِهِ   .﴾بالحكفح

الثَّانِي عشر: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح بَب، َوِمنحه َقوح نى السا هبم  وتقطعت﴿بَِمعح

بَاب َسح له َتَعاَى:  ،﴾األح  َأي: من َأجله. ،﴾َوالاذين هم بِِه مرشكون﴿َوِمنحه َقوح

الْبَاء(  )آخر كتاب 

* * * 

  

  

  



47 
 

 (التَّاءِ  )كتاُب 

   َأْبَواٍب ِستَُّة َوُهَو

 ْرَبَعة ِفيَها َوْجَهان َوَثَلاَثة َوَأ

 التَّْفِصيلِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن  يْن:فِي الُْقْرآن على َوْجهَ  يَل التَّفص َوذكر أهل 

َراف:  َأحدهَما: َعح له َتَعاَى يِف األح ِريق، َوِمنحه َقوح َسلنَا َعَليحِهم الطوفان ﴿التافح َفَأرح

ََراد وَ  م آَيات مفصالتَواجلح َأي: متفرقات َبعحضَها من  ،﴾الحقمل والضفادع َوالدا

 بعض.

الثَّانِي: َراف:  َو َعح له َتَعاَى يِف األح بَيَان، َوِمنحه َقوح ءوتفصياًل ﴿الح  .﴾ لكل ََشح

ِ التَّ  بَاُب   يوف

ويفَ الت التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ف  ي 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  الّرفحع َأحدَها: اَمء، َوِمنحه َقوح  .﴾إيِنِّ متوفيك﴿إَِى السا

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو ِت، َوِمنحه َقوح َواح بِاملحَوح َرح الاذين  إِن﴿قبض األح

اُهم املحَاَلئَِكة ظاملي أنفسهم  .﴾َتَوفا

الثَّالِث:  نحَسان بِالناوح َو ِ َنحَعام: قبض حس اإلح له َتَعاَى يِف األح َو الاِذي َوهُ ﴿ِم، َوِمنحه َقوح

 .﴾يتوفاكم بِاللايحلِ 

 وليالتَّ  بَاُب 

ولي فِي الْقُ  الت التَّْفِسير َأن   ْرآن على َأْربََعة أوجه:َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  َأحدَها: اف، َوِمنحه َقوح  هِ قلت ََل أجد َما أمحلكم َعَليح ﴿اَِلنحرِصَ

 .﴾تَوّلوا
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو يل اهلل َحتاى هياجروا يِف َسبِ ﴿اإلباء، َوِمنحه َقوح

 .﴾َفإِن تَوّلوا فخذوهم

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو َراض، َوِمنحه َقوح عح ِ ُسول فق﴿اإلح د من يطع الرا

َسلحنَاك َعَليحِهم حفيظا أَطاع اهلل َومن توى َفاَم   .﴾َأرح

ابِع: الرَّ َِزيَمة، َوِمنحه قَ  َو َنحَفال:الح له َتَعاَى يِف األح م َفاَل تولوهم األدبار َومن يول﴿ وح

مئِذ  دبره  .﴾َيوح

ق بَعضهم، َوجها َخاِمًسا: بََقَرة:  َوقد ألح له َتَعاَى يِف الح َوُهَو الحوََلَية، َوِمنحه َقوح

ض ليفسد فِيَهاوى َوإِكا تَ ﴿ اك، َوجُماَأي َصار واليً  ،﴾سعى يِف األَرح حا هد، ا َقاَله: الضا

 َوُرِوَي َعن ابحن َعبااس، َوابحن جريج، َأن معنى توى: غضب. 

بقسم: اف، ِمنحُهم: مَقاتل، َوابحن ُقتَيحبَة. وألحقه قوم   اَِلنحرِصَ

 التَّأِْويلِ  بَاُب 

التَّأْ  التَّْفِسير َأن  ِ َوذكر أهل  الُْقْرآن على َخْمَسةِ ِويل ف  أوجه: ي 

َراف:  َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح َعاِقبَة، َوِمنحه َقوح م َيأحِِت ﴿الح  َهل ينظُروَن إَِلا َتأحِويله َيوح

نِي ،﴾َتأحِويله  َعاِقبَة َما وعد اهلل َتَعاَى. َيعح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُسف: َو ن، َوِمنحه َقوح بأتكام ََل يأتيكام َطَعام ترزقانه إَِلا ن﴿ اللاوح

نِي بألوانه. ،﴾بتأويله  َيعح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َو ِفتحنَة وابتغ﴿املنتهني، َوِمنحه َقوح تَِغاء الح  .﴾اء َتأحِويلهابح

تَِغاء ُمنحتَهى ملك نِي ابح د َوأمته َوَكلَِك ِحني َيعح يَُهود ِحني ن حُمَما ي زل عىل النابِ زعم الح

مل وَ  َا من ِحَساب اجلح ور َأَّنا در مته عىل قأَأن ملك صىل اهلل َعَليحِه َوسلم فواتح السُّ

ُُروف.  ِحَساب َما أنزل َعَليحِه من احلح
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ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  َو َيا، َوِمنحه َقوح ؤح برِي الرُّ بك َوَكَذلَِك جيتبيك رَ ﴿َتعح

ََحاِديثويعلمك من َتأحِويل ا  .﴾ألح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  َو ِقيق، َوِمنحه َقوح َياَي من قبل﴿التاحح  .﴾َهَذا َتأحِويل ُرؤح

َوى بَاُب   التَّْق

الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: َوى فِي  التَّْق التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة ال َأحدَها: ِحيد، َوِمنحه َقوح وا تَوَلَقد وصينا الاذين أو﴿َساء: نِّ التاوح

َمَوات َوَما يِف  اُكم َأن اتاقوا اهلل َوإِن تكفُروا َفإِن هلل َما يِف السا الحكتاب من قبلُكمح َوإِيا

ض  .﴾األَرح

الثَّانِي: َج:  َو له َتَعاَى يِف احلح اَلص، َوِمنحه َقوح ِخح ُقُلوب﴿اإلح َا من تقوى الح َأَراَد  ،﴾َفإَِّنا

ُقُلوب.من إ  خالص الح

الثَّالِث: ل:  َو له َتَعاَى يِف الناحح ِعبَاَدة، َوِمنحه َقوح َأن أنذروا َأنه ََل إَِله إَِلا َأنا ﴿الح

 .﴾فاتقون

ابِع: الرَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح ِصيَة، َوِمنحه َقوح بيُوَت ﴿ترك املحعح َواهَبا م َوأتوا الح ن َأبح

 .﴾َواتاقوا اهلل

الَْخا له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ِمس:َو َيا َأهَيا النااس اتاقوا ﴿اخلشية، َوِمنحه َقوح

 .﴾ربُكم

ِ  بَاُب   التََِّلَوة

 ِ التََِّلَوة ف التَّْفِسير َأن   ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َأحدَها: ِقَراَءة، َوِمنحه َقوح َراِة فاتلوها إِن ُكنح َفأتوا بِا﴿الح تُم لتاوح

 .﴾َصاِدقني
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الثَّانِي: له َتَعاَى:  َو َقَمر إِكا َتاَلَها﴿اإلتباع، َوِمنحه َقوح  .﴾َوالح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  َو نحَزال، َوِمنحه َقوح ِ  نتلوا َعَليحك من نبإ ُموَسى﴿اإلح

ن َعوح  .﴾َوفرح

ابِع: الرَّ َعَمل، َوِمنحه قَ  َو بََقَرة: الح له َتَعاَى يِف الح لونه حق الحكتاب يت الاذين آَتيحنَاُهم﴿وح

مُلوَن بِِه حق عمله. َقاَله جُمَاِهد. ،﴾تاَِلَوته  َأي: يعح

الَْخاِمس: َواَية َوِمنحه  َو بََقَرةالرِّ له َتَعاَى يِف الح يَاطنِيُ ﴿ َقوح ىل ع َواتبُعوا َما تتلوا الشا

 تروي. َقاَله ابحن ُقتَيحبَة. َأي: َما ،﴾ملك ُسَليحاَمن

الثَّاء( وه كتاب  التَّاء، يتل  .)آخر كتاب 

* * *
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 (الثَّاءِ  كتاُب )

  َأْبَواٍب َثُةَوُهَو َثال

 ثمَّ  بَاُب 

 ِ التَّْفِسير َأنه ف الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: َوذكر أهل   ي 

له َتَعاَى يِف  َأحدَها: َنحَعام:  َبَقاُؤُه عىل َأصله، َوِمنحه َقوح  .﴾معكُ جِ رح مَ  ُكمح بِ ثما إَِى رَ ﴿األح

الثَّانِي:  له َتَعاَى يِف ُيوُنس: َو َواو، َوِمنحه َقوح نى الح ثما اهلل َشِهيد عىل َما ﴿بَِمعح

َعُلونَ   .﴾َيفح

الثَّالِث له َتَعاَى يِف ُسوَرة َبَراَءة: َو دا، َوِمنحه َقوح
 نح وا َأن ََل ملحجأ مِ نُ ظَ وَ ﴿: ُوُقوعه َزائِ

 .﴾إَِلا إَِليحِه ثما َتاَب َعَليحِهم اهلل

 الثِّيَاِب  بَاُب 

الُْقْرآن على أَْربَ  َها فِي  الُْمَفّسرين أَنَّ  َعة أوجه:َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف النُّور: ، يَابَسائِر الثِّ  َأحدَها: ن تضعون ثيابكم م َوحنيَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الظهرية

الثَّانِي: َداء َو له َتَعاَى يِف النُّور: َومِ  ،الرِّ َفَليحَس َعَليحِهنا جنَاح َأن َيضعن ﴿نحه َقوح

 .﴾ثياهبن

الثَّالِث: َقِميص َو َج:  ،الح له َتَعاَى يِف احلح ِذيَن كفُروا قطعت َلُم ثِ ﴿َوِمنحه َقوح يَاب َفالا

 .﴾من َنار

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف املدثر:  ،الحقلب َو بك. َوقيل: َأي: َقلح  ،﴾روثيابك فطه﴿َوِمنحه َقوح

ِصريِ  ُنوب. َوقيل: ِهَي الثِّيَاب بَِعينَها. َومعنى: تطهريها َتقح  ا.هَ َنفسك طهرَها من الذُّ

 الّثقلِ  بَاُب 
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الُْمَفّسرين َأن الثِّ  الُْقْرآن على عشَرة أوجه: لقَ َوذكر بعض   فِي 

َراف:  ،زانةُ الرا  َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح  .﴾سحابا ثقاًَل  تَحتاى إِكا أقلا ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: ادُ  َو ل:  ،َواملحَتَاعُ  الزا له َتَعاَى يِف الناحح لد مل َوحتمل أثقالكم إَِى ب﴿َوِمنحه َقوح

َنحفس  .﴾َتُكوُنوا بالغيه إَِلا بشق األح

له َتَعاَى يِف الزلزلة:  ،الحُكنُوز الثَّالِث: ض أثق﴿َوِمنحه َقوح َأي:  ،﴾الاوأخرجت األَرح

 َوَقاَل ابحن ُقتَيحبَة: موتاها.، كنوزها

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف َهل َأَتى:  َو ة، َوِمنحه َقوح ًما ثقيال﴿الشدا  .﴾ويذرون َوَراَءُهمح َيوح

الَْخاِمس: َراف:  َو َعح له َتَعاَى يِف األح  ،﴾َمَواِزينه لتح قُ ثَ  نح َفمَ ﴿الرجحان، َوِمنحه َقوح

 .﴾هَمَواِزينُ  لتح قُ ثُ  نح ا مَ َفَأما ﴿ة: َويِف القارع

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف العنكبوت:  َو اَل قَ ثح أَ الم وَ قَ ثح ملن أَ يحَ لَ وَ ﴿األوزار، َوِمنحه َقوح

 .﴾َمَع أثقالم

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف َبرَ  َو نحيَا، َوِمنحه َقوح ضاثاقلتم إَِى األَ ﴿اَءة: الركون إَِى الدُّ  .﴾رح

الثَّا يُوخ :ِمنَو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الشُّ َأَراَد شبانا  ،﴾انفروا خفافا وثقاَل﴿َوِمنحه َقوح

 وشيوخا.

التَّاِسع: له َتَعاَى يِف املزمل:  َو يم الحقدر، َوِمنحه َقوح
 إِناا سنلقي َعَليحك قوَل﴿َعظِ

 .﴾ثقيال

َعا والعاشر: له َتَعاَى يِف الح َن: ُسوَرة الرا  مل، َوِمنحه َقوح  ،﴾نسنفرغ لكم َأياة الثاَقاَل ﴿محح

ّن. نحس وعامل اجلحِ ِ  َأَراَد َعامل اإلح

 (الثَّاءِ  كتاِب  )آخرُ 

* * *  
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 (الِْجيمِ  )كتاُب 

  َأْبَواٍب َوُهَو ِستَُّة

 (َأْبَواب اْلَوْجَهْيِن)

 الُْجْزءِ  بَاُب 

الُْجزْ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر أهل   ء فِي 

َلة بعُض َأحدهَما:  ُمح بََقَرة:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح َعل عىل كل جبل ﴿َوِمنحه َقوح ثما اجح

ءا  .﴾ِمنحُهنا ُجزح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الزخرف:  َو َوَلد، َوِمنحه َقوح ءا﴿الح  .﴾َوجعُلوا َلُه من عباده ُجزح

 علِ الَْج  باُب 

 َ ا ؛. َوتاَرة إَِى عباده َتَعاَى عل: ُيَضاف َتاَرة إَِى اهللاجلح َعالَى َفُهَو أضيف إِلَى اهلل تَ  َفإِذ

 نقسم فِي َحقه إِلَى قسَميِْن: م

لق َأحدهَما: نى اخلح َنحَعام:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف األح  ،﴾َوجعل الظُُّلاَمت والنور﴿َوِمنحه َقوح

عل. ل يِف اجلح  َوَهِذه األَصح

الثَّانِي: نى التصيري، َوِمنح  َو بََقَرة بَِمعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح اعلك للنااس إيِنِّ ج﴿ه َقوح

َأي: َما صري َكلِك َمأحُكونا  ،﴾َما جعل اهلل من بحرية َوََل سائبة﴿يِف املحَائَِدة:  ،﴾إَِماًما

 فِيِه، َوََل رشعا. 

له َتَعاَى:  آًنا َعَربيا﴿َفَأما َقوح نَاُه ُقرح نَاُه:َفقي ،﴾إِناا َجَعلح عل عباَرة يكون افَ  ُقلحنَاهُ  ل َمعح جلح

ل َل َشيخنَا: َوُهَو َوجه َثالِث ُمْحتَمل ،َعن الَقوح نَاهُ  ،َقا  َبيناُه.  َوَقاَل َبعضهم: َمعح

ا الْعباد َفذكر أهل  الُْمَضاف إِلَى  الْجعل   لتَّْفِسير أَنه على َوْجَهيْن:َوأما 
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له َتَعاَى  َأحدهَما: ف، َوِمنحه َقوح نى الحَوصح َنحَعام:  بَِمعح َوجعُلوا هلل ﴿يِف ُسوَرة األح

نّ  َكاء اجلحِ  .﴾رُشَ

الثَّانِي: َنحَعام:  َو له َتَعاَى يِف األح ل، َوِمنحه َقوح ِفعح نى الح اا َكرأ من﴿بَِمعح  َوجعُلوا هلل ِِم

ث واألنعام َنِصيبا َرح  .﴾احلح

 الْجنَاِح  بَاُب 

الْجنَا التَّْفِسير َأن   َوْجَهيْن:  ح فِي الُْقْرآن علىَوذكر أهل 

َنحَعام:  ،الطاائِرِ  جنَاُح  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف األح  .﴾َوََل َطائِر يطري بجناحيه﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َانُِب  َو جر:  ،اجلح له َتَعاَى يِف احلح ِمننيَ  َك ناحَ َج  ضح واخفِ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾للحُمؤح

 َهْيِن(َما َفوق اْلَوْج )َأْبَواُب

ِ الِْجَها بَاُب   د

 ِ الِْجَهاد ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َهادُ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  اجلحِ اَلِح، َوِمنحه َقوح تَِوي ﴿بِالسِّ ََل َيسح

ر َواملحَُجاِهُدوَن يِف َسبِيل اهلل َ َقاِعُدوَن من املحُؤمننَِي غري أويل الْضا  .﴾الح

الثَّ  َقان:  انِي:َو له َتَعاَى يِف الحفرح ل، َوِمنحه َقوح َقوح َهاد بالح
وجاهدهم بِِه جهادا ﴿اجلحِ

آِن. ،﴾َكبرِيا ُقرح  َأَراَد بِالح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف العنكبوت:  َو اَمل، َوِمنحه َقوح َعح َهاد يِف األح اهدوا َوالاذين ج﴿اجلحِ

ِسننِيَ فِينَا لنهدينهم سبلنا َوإِن اهلل ملع املحُ   .﴾حح

 الَْجبَّارِ  بَاُب 

الَْجبَّارَ  التَّْفِسير َأن   أوجه: الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي َوذكر أهل 

:  َأحدَها: رَشح له َتَعاَى يِف احلح َباار املتكرب﴿اهلل عز َوجل، َوِمنحه َقوح َعِزيز اجلح  .﴾الح
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الشُّ  َو ِقتَال، َوِمنحه َقوح  ،﴾م جبارينتُ شح طَ تم بَ شح طَ َوإِكا بَ ﴿َعَراء: الح

 َأي: قتالني للنااس.

الثَّالِث: َيم:  َو له َتَعاَى يِف َمرح  .﴾ياقِ ارا َش بَ َومل جَيحَعلنِي َج ﴿املتكرب، َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  َو لق، َوِمنحه َقوح يم اخلح
َعظِ َأَراَد  ،﴾يناربَ ا جَ فِيَها قومً  إِنا ﴿الح

.  عظم خلقهمح

ِ  بَاُب  ُود  الْجن

 ِ ُود ف الُْمَفّسرين َأن الْجن الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: َوذكر بعض   ي 

له َتَعاَى يِف املدثر:  ،املحَاَلئَِكة َأحدَها:  ،﴾َوَما يعلم جنود َربك إَِلا ُهوَ ﴿َوِمنحه َقوح

ة َأَراَد املحَاَلئَِكة عىل اَلطال  َوقيل َزَبانِيَة  .الناار َخاصا

الثَّانِي: ُسل واملؤمنون َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،الرُّ م َوإِن جندنا َلُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الغالبون

الثَّالِث: َعَراء:  َو له َتَعاَى يِف الشُّ ياة، َوِمنحه َقوح رِّ َُعونَ ﴿الذُّ لِيس َأمجح َأَراَد  ،﴾وجنود إِبح

يَاطنِي. ته وهم الشا  ُكريا

الرَّ  ل:  ابِع:َو له َتَعاَى يِف النامح  .﴾افلنأتينهم بُِجنُود ََل قبل َلُم هبَ ﴿اجلموع، َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: َيم:  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة َمرح  فسيعلمون من ُهَو رَشّ ﴿النارصون، َوِمنحه َقوح

 أمرا. :َأَراَد نارصا َوقيل ،﴾اندً ضعف ُج أَ َمَكانا وَ 

 (الِْجيم كتاِب  )آخرُ 

* * *
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 (الَْحاءِ  )كتاُب 

 (َثِةالثَّالاْلَوْجَهْيِن َو )َأْبَواُب

 نِ َس الَْح  بَاُب 

الُْقْرآن على َوْجَهيْن:  الْحسن فِي  التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

بََقَرة:  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الح تَسب، َوِمنحه َقوح رض اهلل قر َكا الاِذي نح مَ ﴿املحُحح ضا يقح

َِديد والتغابن.َومثل ،﴾حسنا  َها يِف احلح

له َتَعاَى يِف طه:  الثَّانِي: ق، َوِمنحه َقوح مثله يِف وَ  ،﴾أمل َيعدُكم ربُكم َوعدا حسنا﴿احلح

بََقَرة:  ني، َأي: ُقوُلوا للنااس َحًقا  ،﴾َوُقوُلوا للنااس حسنا﴿الح عىل ِقَراَءة من حرك السِّ

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم نَاُه من  يِف َأمر حُمَما يَُهود َوَمعح طاب للح َوَقاَل ابحن َعبااس: اخلح

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم فاصدقوه َوََل تكتموا َبعثه.  سألكم َعن َشأحن حُمَما

 الَْحِميمِ  بَاُب 

الْقُ  الَْحِميم فِي  التَّْفِسير َأن  َوْجَهيِْن: َوذكر أهل   ْرآن على هَذْين الْ

َار، َومِ  َأحدهَما: َج: املَاء احلح له َتَعاَى يِف احلح رؤوسهم  َفو  منح  ُب َص يُ ﴿نحه َقوح

َِميم  .﴾احلح

الثَّانِي: َعَراء:  َو له َتَعاَى يِف الشُّ َقِريب يِف النَّسب، َوِمنحه َقوح  .﴾محيم َوََل صديق﴿الح

 الَْحْرِث  بَاُب 

 ِ الَْحْرث ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

له َتَعاَى يِف عسق:  :َأحدَها ِخَرة نزد َلُه ﴿الثاَواب، َوِمنحه َقوح من َكاَن ُيِريد حرث اآلح

نحيَا نؤته ِمنحَها  .﴾يِف حرثه َومن َكاَن ُيِريد حرث الدُّ
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الثَّانِي: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح ض املحروثة، َوِمنحه َقوح ض َوََل ﴿األَرح ِقي تثري األَرح  َتسح

ث َرح  .﴾احلح

ا بََقَرة:  لثَّالِث:َو له َتَعاَى يِف الح َوَلد، َوِمنحه َقوح م َفأتوا لك رث  نَِساُؤُكمح َح ﴿منبت الح

ثُكمح َأنا   .﴾ى ِشئحتُمَحرح

 ِج الَْحرَ  بَاُب 

الَْحرَج  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل   ي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: ف

له َتَعاَى يِف املحَ  ،الّضيق َأحدَها: َما ُيِريد اهلل ليجعل َعَليحُكم من ﴿ائَِدة: َوِمنحه َقوح

 .﴾حرج

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو ك، َوِمنحه َقوح هم ثما ََل جَيدوا يِف أنفس﴿الشا

 .﴾حرجا ِِماا قضيت

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  َو ثحم، َوِمنحه َقوح ِ َعَفاء َوََل ﴿اإلح ىل املرىض عَليحَس عىل الضُّ

 .﴾َوََل عىل الاذين ََل جَيدوَن َما ُينحفُقوَن حرج

 سِّ الْحِ  بَاُب 

 ِ الْحس ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: َوذكر أهل   ي 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َأحدَها: َية، َوِمنحه َقوح ؤح ر﴿الرُّ  .﴾َفَلاما أحس ِعيَسى ِمنحُهم الحكفح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُسف: ا َو ث، َوِمنحه َقوح بَحح َهبُوا فَ ﴿لح وُسف وا من يُ ُس تحَس اكح

 .﴾وأخيه

الثَّالِث: َنحبِيَاء:  َو له َتَعاَى يِف األح ت، َوِمنحه َقوح وح يِف  ََل يسمُعوَن َحِسيسَها وهم﴿الصا

 .﴾َما اشتهت أنفسهم َخالُدونَ 
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 (ْرَبَعِةأَلا )َأْبَواُب

 لِ الَْحبَ  بَاُب 

الَْحبَل وَ  التَّْفِسير َأن   :أوجه   فِي الُْقْرآن على َأْربََعةِ  ذكر أهل 

َعَراء:  له َتَعاَى يِف الشُّ َبل املحُتََعارف، َوِمنحه َقوح َفألحقوا حبالم ﴿َأحدَها: احلح

 .﴾وعصيهم

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َو د، َوِمنحه َقوح َعهح ن م إَِلا بَِحبل من اهلل وحبل﴿الح

د. ،﴾النااس  َأي: بَِعهح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف َقاف:  َو ُعنُق، َوِمنحه َقوح َحبل  إَِليحِه من أقرُب  َونحنُ ﴿عر  يِف الح

 .﴾الوريد

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َو آن، َوِمنحه َقوح ُقرح  .﴾واعتصموا بَِحبل اهلل مَجِيًعا﴿الح

 "َحتَّى  "بَاب 

ا  الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: لُْمَفّسرين َأن َحتَّى فِيَوذكر بعض 

نى  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الذاريات:  "إَِى  "بَِمعح ى إِكح قيل َلُم ْتَتاُعوا َحتا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ِحني

الثَّانِي: نى  َو له َتَعاَى يِف هود: "َفَلاما  "بَِمعح فار ا وَحتاى إِكا َجاَء أمرنَ ﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾التانور

الثَّالِث: نى  َو بََقَرة:  ،"كي  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  .﴾اب َأجلهَحتاى يبلغ الحكت﴿َوِمنحه َقوح

ابِع:وَ  نى  الرَّ َواو  "بَِمعح د  ،"الح له َتَعاَى يِف ُسوَرة حُمَما ولنبلونكم َحتاى ﴿: َوِمنحه َقوح

ابِرِ   .﴾ينَ نعلم املحَُجاهدين ِمنحُكم َوالصا
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 اِب َج الْحِ  بَاُب 

الْحجاَب  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل   :ي الُْقْرآن على َأْربََعة أوجهف

َراف:  َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح ور، َوِمنحه َقوح  .﴾َوَبينهاَم حجاب﴿السُّ

الثَّانِي: َيم:  َو له َتَعاَى يِف َمرح ، َوِمنحه َقوح  .﴾فاختذت من دوَّنم ِحَجابا﴿الّسّتح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ص:  َو َبَل، َوِمنحه َقوح  .﴾َحتاى َتَواَرتح باحلجاب﴿اجلح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف املطففني:  َو مئِذ  ﴿املحَنحع، َوِمنحه َقوح ُم َعن َرهبم َيوح كال إَِّنا

 .﴾ملحجوبون

ِ الْحِ  بَاُب   جر

الُْمَفّسرين َأن الْحجر فِي  َأْربََعة أوجه:الُْقْرآن على  َوذكر بعض 

ر:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الحفجح   .﴾َهل يِف َكلِك قسم لِذي حجر﴿الحعقل، َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: جر:  َو له َتَعاَى يِف احلح َية َثُمود، َوِمنحه َقوح َحاُب  ذَب كَ  َوَلَقد﴿َقرح  َأصح

سلنير ِجح احلحِ   .﴾املحُرح

الثَّالِث: له َتَعا َو َقان: احلاجز، َوِمنحه َقوح ا حجرً ا وَوجعل َبينهاَم برزًخ ﴿َى يِف الحفرح

 .﴾احَمحُجورً 

ابِع: الرَّ َنحَعام:  َو له َتَعاَى يِف األح ََرام، َوِمنحه َقوح  .﴾َوَقاُلوا َهِذه أنعام وحرث حجر﴿احلح

 الَحِديِث  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الَحِديَث   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: فِي َوذكر بعض 

آن :َأحدَها ُقرح له َتَعاَى يِف الّطور:  ،الح  .﴾فليأتوا بَِحِديث مثله﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الزمر:  َو  .﴾ااهلل نزل أحسن احلَِديث كتابً ﴿الحَقَصص، َوِمنحه َقوح
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الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  َو ة، َوِمنحه َقوح َ  دا لقوم  بعف اهم َأَحاِديَث وجعلنَ ﴿الحعربح

 .﴾ََل ُيؤمنُونَ 

ابِع: الرَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح رََب، َوِمنحه َقوح  .﴾َليحُكمثوَّنم باَِم فتح اهلل عَ أحتد﴿اخلح

 (اْلَخْمَسِة )َأْبَواُب

 اِب َس الْحِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجهالْحساب  َوذكر أهل   :فِي 

ائِيل: الحعَدد، َومِ  َأحدَها: َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ولتعلموا عدد السنني ﴿نحه َقوح

 .﴾واحلساب

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف َعم يتساءلون:  :الحكثري َوقيل َو َجَزاء من َربك ﴿الحَكايِف، َوِمنحه َقوح

 .﴾َعطاء حسابا

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف اَلنشقا :  َو حسابا  اسبَفَسوف حُيَ ﴿املحاسبة، َوِمنحه َقوح

 .﴾َيِسريا

ابِع: الرَّ  قح التَ  َو
له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن: تِ زُقوَن فِيَها بَِغريح حِ ﴿ري، َوِمنحه َقوح  .﴾َسابيرح

الَْخاِمس: ََزاء َو له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،اجلح  .﴾َفإِنااَم حسابه ِعنحد ربه﴿َوِمنحه َقوح

 الَْحمدِ  بَاُب 

ِ  الُْمَفّسرين َوذكر بعُض  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: َأن الَْحمد ف  ي 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َأحدَها: بُّوَن َأن حيحَمُدوا باَِم مل﴿الثانَاء واملدح، َوِمنحه َقوح
 َوحُيِ

َعُلوا  .﴾َيفح

الثَّانِي: َمر َو ائِيل:  ،األح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح م يدعوكم فَ ﴿َوِمنحه َقوح  يبونَ تجِ تسَيوح

ِدهِ   .﴾بَِحمح
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الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الزمر:  َو َمد هلل الاِذي صدقنا ﴿املحِناة، َوِمنحه َقوح َوَقاُلوا احلح

 .﴾وعده

ابِع: الرَّ ر َو كح َنحَعام:  ،الشُّ له َتَعاَى يِف األح اَمَوات ﴿َوِمنحه َقوح َمد هلل الاِذي خلق السا احلح

ض َرح  .﴾َواألح

الَْخاِمس: اَلة َو له َتَعاَى يِف الّروم: وَ  ،الصا اَمَوات ﴿ِمنحه َقوح َمد يِف السا َوله احلح

ض وعشيً  َرح مس. ﴾ا َوحني تظحهُرونَ َواألح َلَوات اخلح  َأَراَد الصا

ِ  بَاُب   الَْحيَاة

الَْحيَاةَ  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل   ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: ف

َيََوان باخل َأحدَها: بََقَرة: نفخ الّروح يِف احلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح لق األول، َوِمنحه َقوح

َواًتا فأحياكم﴿  ا َفنفخ فِيَها الّروح.َأي: نطفً  ،﴾وكنتم َأمح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َو َواح ِمنحُهم، َوِمنحه َقوح َرح َتى بعد ُخُروج األح يَاء املحَوح إحح

َتى بِإِكن اهلل﴿  .﴾وأحيي املحَوح

ال َنحَعام:  ثَّالِث:َو له َتَعاَى يِف األح دى، َوِمنحه َقوح  .﴾أومن َكاَن َميتا فأحييناه﴿الح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح بََقاء، َوِمنحه َقوح  .﴾ويستحيون نساءكم﴿الح

الَْخاِمس: ض بالنبات، َومِ  َو له َتَعاَى يِف فاطرَحيَاة األَرح لد ب فسقناه إَِى ﴿: نحه َقوح

ض  .﴾ميت فأحيينا بِِه األَرح

 الِْحينِ  بَاُب 

 ِ الِْحين ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َراِهيم:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف إِبح تؤِت أكلَها كل ِحني بِإِكن ﴿ِستاة أشهر، َوِمنحه َقوح

 .﴾َرهَبا
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الثَّانِي: ل َو َجال، َوِمنحه َقوح بََقَرة: ُمنحتَهى اآلح ض ُمسح ﴿ه َتَعاَى يِف الح تَقر َولكم يِف األَرح

 .﴾ومتاع إَِى ِحني

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الّروم:  َو اَعات، َوِمنحه َقوح حني فسبحان اهلل ِحني ْتسون وَ ﴿السا

ض وعشيً  َرح َمَوات َواألح َمد يِف السا  .﴾َوحني تظحهُرونَ  اُتصبُحوَن. َوله احلح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ص: وَ  َو  .﴾ولتعلمن نبأه بعد ِحني﴿قت ُمنكر، َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: له َتَعاَى:  َو َبُعوَن سنة، َوِمنحه َقوح نحَسان ِحني من ﴿َأرح ِ َهل َأَتى عىل اإلح

ر هح  .﴾الدا

وم بالقسم الَِّذي قبله.  وألحقه ق

وم قسمً  ق ق له َتَعاَى يِف َفَقاُلوا: واحلني: َثاَلَثة َأيا  اا سادًس َوألْح ام، َوِمنحه َقوح

  .﴾َويِف َثُمود إِكح قيل َلُم ْتَتاُعوا َحتاى ِحني﴿الذاريات: 

ق بَعضهم َثََلَثة  أوجه أخر:  َوألْح

له َتَعاَى:  َأحدَها: َودخل املحَِدينَة عىل ِحني َغفَلة من ﴿نصف الناَهار، َوِمنحه َقوح

اَعات.وألحق ،َوقيل َبني العشاءين ،﴾َأهلَها السَّ قين بقسم   ه بعض الُْمَحقِّ

الثَّانِي: له َتَعاَى ، مخس ِسننِي َو َيات  ثما بدا َلُم من﴿ :َوِمنحه َقوح ا اآلح بعد َما َرَأوح

 .﴾ليسجننه َحتاى ِحني

الثَّالِث: له َتَعاَى:  َو م بدر، َوِمنحه َقوح ِقتَال َيوح تَِداء الح  .﴾فتول َعنحُهم َحتاى ِحني﴿ابح

َوقحت املحُنكراِن القسامن دَوَهذَ  َوإِنااَم علمنَا َِّنَاَية سجن ُيوُسف،  ،اخالن يِف قسم الح

َراض َعن املحُ  عح ِ َمر بقتالمبَِوقحت ُخُروجه، َوَِّنَاَية اإلح كني، بَِوقحت األح تفد َومل يس ،رشح

ي.  َكلِك من اآلح

 



63 
 

 (السِّتَِّة )َأْبَواُب

 الْحسنى بَاُب 

التَّْفِسير أَ  ِ َوذكر أهل  الْحسنى ف الُْقْرآنن   على ِستَّة أوجه:  ي 

له َتَعاَى يِف ُيوُنس: اجلح َأحدَها:  سنى﴿ناة، َوِمنحه َقوح سنُوا احلح  .﴾للاذين َأحح

الثَّانِي: ل:  َو له َتَعاَى يِف الناحح م وتصف ألسنتهم الحَكِذب َأن َلُ ﴿البنون، َوِمنحه َقوح

سنى  .﴾احلح

الثَّالِث: ، َوِمنح  َو رَيح له َتَعاَى يِف َبَراَءة: اخلح سنى﴿ه َقوح ُفنا إِن أردَنا إَِلا احلح
لِ  .﴾َوَليَحح

ابِع: الرَّ َ  َو له َتَعاَى يِف اللايحل: ُف لَ اخلح طى َواتاَقى. ﴿، َوِمنحه َقوح د  َوصَفَأما من أعح

نَى ُسح د ابحن َحنحبَل وأحلقه َبعضهم  ،ِف لَ َأي: باخلَ  ﴾بِاحلح وَوَقاَل: اإِلَمام أَمحح  ِل.بِاألح

الَْخاِمس: َراف:  َو َعح له َتَعاَى يِف األح سنى﴿الحعليا، َوِمنحه َقوح اَمء احلح َسح  .﴾َوهللا األح

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف العنكبوت واألحقاف:  َو نح ﴿الحرب، َوِمنحه َقوح ِ َسان َوَوصينَا اإلح

 .﴾بَِوالِديِه حسنا

السيئةِ  الَْحَسنَةِ  بَاُب   و

التَّ  السيئة فِي الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:َوذكر أهل  الَْحَسنَة و  ْفِسير َأن 

ِحيد حدَها:أَ  ََسنَة: التاوح ل:  ،والسيئة: الرّشك ،احلح له َتَعاَى يِف النامح من َجاَء ﴿َوِمنحه َقوح

مئِذ  آمنون ََسنَة َفلُه خري ِمنحَها وهم من فزع َيوح  .﴾بِاحلح

الثَّانِي: ََسنَة: النارصح وَ ا َو له َتَعاَى يِف  ،الحغنيَمةحلح َقتحل والزيمة، َوِمنحه َقوح  والسيئة: الح

 .﴾إِن ْتسسكم َحَسنَة تسؤهم َوإِن تصبكم َسيِّئَة يفرحوا هَبا﴿آل عمَران: 
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الثَّالِث صب :َو ََسنَة: املحََطر َواخلح له َوِمنحه قَ  ،والسيئة: قحط املحََطر واجلدب ،احلح وح

َراف:  َعح ََسنَة َقاُلوا لنا َهِذه َوإِن تصبهم َسيِّئَة يطريوا فَ ﴿َتَعاَى يِف األح ُم احلح إِكا َجاَءهتح

 .﴾بُموَسى َومن َمَعه

ابِع: الرَّ د:  َو عح له َتَعاَى يِف الرا َعَذاب، َوِمنحه َقوح باَلء َوالح َعافِيَة، والسيئة: الح ََسنَة: الح احلح

ََسنَة﴿ يِّئَِة قبل احلح  .﴾ويستعجلونك بِالسا

الَْخامِ  له َتَعاَى يِف  س:َو ُروف، والسيئة: َقول املحُنكر، َوِمنحه َقوح ََسنَة: َقول املحَعح احلح

يئَة﴿الحَقَصص:  ََسنَة السا  .﴾ويدرؤون بِاحلح

اِدس: السَّ له  َو ، َوِمنحه َقوح ّ ، والسيئة: فعل نوع من الرشا رَيح ََسنَة: فعل نوع من اخلح احلح

َنحَعام:  يِّئَِة َفاَل جيزى إَِلا من َجاَء بِ ﴿َتَعاَى يِف األح ثَالَا َومن َجاَء بِالسا ََسنَة َفلُه عرش أَمح احلح

 .﴾مثلَها

ْكَمةِ  بَاُب   الِْح

ْكَمة فِي الُْقرْ  الِْح التَّْفِسير َأن   آن على ِستَّة أوجه: َوذكر أهل 

َقَمر:  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َمة َبالَِغة َفاَم تغ﴿املوعظة، َوِمنحه َقوح  .﴾ن النّذرِحكح

الثَّانِي: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح كَمة﴿الّسنة، َوِمنحه َقوح  .﴾ويعلمكم الحكتاب َواحلح

الثَّالِث: َنحَعام:  َو له َتَعاَى يِف األح َفهم، َوِمنحه َقوح َك الاذين آَتيحنَاُهم الحكتاب ﴿الح
ُأوَلئِ

كم والنبوة  .﴾َواحلح

ابِع: الرَّ ة، َوِمنحه َو بََقَرة:  النُّبُوا له َتَعاَى يِف الح كَمة﴿َقوح  .﴾وآتاه اهلل املحلك َواحلح

الَْخاِمس: ل:  َو له َتَعاَى يِف الناحح آن، َوِمنحه َقوح ُقرح  .﴾أدع إَِى َسبِيل َربك باحلكمة﴿الح

اِدس: السَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح آن، َوِمنحه َقوح ُقرح َمة من يَ ﴿ُعُلوم الح كح ِِت احلحِ  .﴾اءَش ُيؤح
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 (سِّتَِّةال َما َفوَق )َأْبَواُب

 الُْحُضورِ  بَاُب 

ورَ  الُْمَفّسرين َأن الُْحُض  الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:فِي  َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  َأحدَها: تَاَبة، َوِمنحه َقوح
م جَتِد كل نفس َما عملت ﴿الحكِ َيوح

 .﴾من خري حمْضا

الثَّانِي: َعذَ  َو له َتَعاَى يِف الّروم: الح َعَذاب حمْضون﴿اب، َوِمنحه َقوح  .﴾َفُأوَلئِك يِف الح

الثَّالِث: بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح اِضي َكلِك ملن مل يكن َأهله ح﴿اَلستيطان، َوِمنحه َقوح

ََرام ِجد احلح  .﴾املحَسح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  َو له َتَعاَى يِف الح ُُلول، َوِمنحه َقوح ة﴿احلح اَرة َحاِِضَ  .﴾إَِلا َأن تكون جِتَ

الَْخاِمس: َراف:  َو َعح له َتَعاَى يِف األح َية الاتِي سح وَ ﴿املحَُجاوَرة، َوِمنحه َقوح قرح ئلهم َعن الح

ر ة الحبَحح  .﴾َكاَنت َحاِِضَ

اِدس: السَّ له َتَعاَى السامع، َومِ  َو َقاف:  نحه َقوح َحح وُه َقاُلوا أَ ﴿يِف األح  .﴾صتُوانح َفَلاما َحَْضُ

ابِع: السَّ َغيحبَةِ  َو ُُضور الاِذي يضاد الح َقَمر: احلح له َتَعاَى يِف الح  ب  رِش  لُّ كُ ﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾َْض تَ حُم 

له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  الثَّاِمن: َصاَبة بالسوء، َوِمنحه َقوح ِ  َوَأُعوك بك رب َأن﴿اإلح

 ابحن َفارس. َأي: َأن يصيبوين بِسوء، َقاَله: ،﴾حيحُْضون

 قِّ الَْح  بَاُب 

الْقُ  ق فِي  الْح التَّْفِسير َأن   ْرآن على َثَمانِيَة عشر َوجها: َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  َأحدَها: ق أهواءهم ل َوَلو اتبعح ﴿اهلل َتَعاَى، َوِمنحه َقوح فسدت احلح

ض َومن فِيِهنا  َرح اَمَوات َواألح  .﴾السا
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الثَّانِي: َنحَعام: الح  َو له َتَعاَى يِف األح آن، َوِمنحه َقوح َقِّ ملا َجاَءُهم﴿ُقرح  .﴾فقد كذُبوا بِاحلح

الثَّالِث: َنحَفال:  َو له َتَعاَى يِف األح اَلم، َوِمنحه َقوح سح ِ ق﴿اإلح  .﴾ليحق احلح

ابِع: الرَّ ل َو َراف:  ،الحعدح َعح له َتَعاَى يِف األح تَحح َبيحننَا ﴿َوِمنحه َقوح َقومنَا  َوَبنيَربنَا افح

َقِّ   .﴾بِاحلح

الَْخاِمس: ِحيد َو له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،التاوح ثَر﴿َوِمنحه َقوح َقِّ َوَأكح هم بل َجاَءُهم بِاحلح

 .﴾للحق َكاِرُهون

اِدس: السَّ َنحَعام: ، الصدح  َو له َتَعاَى يِف األح ق َوله املحلك﴿َوِمنحه َقوح له احلح  .﴾َقوح

ابِع: السَّ بََقَرة: املَ  َو له َتَعاَى يِف الح ق﴿ال، َوِمنحه َقوح  .﴾وليملل الاِذي َعَليحِه احلح

الثَّاِمن: َدة: الحُوُجوُب  َو جح له َتَعاَى يِف َتنحِزيل السا ل ﴿، َوِمنحه َقوح َوَلكِن حق الَقوح

 .﴾مني

التَّاِسع: َاجةُ  َو له َتَعاَى يِف هود: احلح اتك من لنا يِف بن َما َقاُلوا لقد علمَت ﴿، َوِمنحه َقوح

 .﴾حق

له َتَعاَى يِف َسَأَل َسائل:  والعاشر: َظ، َوِمنحه َقوح ُلو﴿احلح َوالم حق َمعح ذين يِف َأمح م َوالا

ائِل واملحروم  .﴾للسا

الَْحادِي عشر:  بَيَانَو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َقِّ ﴿َوِمنحه َقوح ن ِجئحت بِاحلح  .﴾َقاُلوا اآلح

بَة شر:الثَّانِي عوَ  بََقَرة:  ،َأمر الحَكعح له َتَعاَى يِف الح يكتمون َوإِن فريقا ِمنحُهم ل﴿َوِمنحه َقوح

ق  .﴾احلح

الثَّالِث عشر: َرام َو َاَلل َواحلح بََقَرة:  ،إِيَضاح احلح له َتَعاَى يِف الح لِك بَِأن اهلل كَ ﴿َوِمنحه َقوح

َقِّ   .﴾نزل الحكتاب بِاحلح

ابِع عشر: الرَّ د: ََل إَِله إِ  َو عح له َتَعاَى يِف الرا ق﴿َلا اهلل، َوِمنحه َقوح َوة احلح  .﴾َلُه َدعح
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الَْخاِمس عشر: له َتَعاَى يِف  :  َو ََجل، َوِمنحه َقوح ت ﴿انحِقَضاء األح َوَجاَءت سكرة املحَوح

َقِّ   .﴾بِاحلح

اِدس عشر: السَّ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،ملحُنجزا َو َراة َحًقا يِف التا  َوعدا َعَليحهِ ﴿َوِمنحه َقوح وح

آن ُقرح نحِجيل َوالح ِ  .﴾َواإلح

ابِع عشر: السَّ بََقَرة:  ،رمُ اجلُ  َو له َتَعاَى يِف الح تُلوَن النابِيني بِ ﴿َوِمنحه َقوح قَويقح  .﴾َغريح احلح

الثَّاِمن عشر: ق الاِذي يضاد الح  َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،بَاطِلاحلح ردوا إَِى و﴿َوِمنحه َقوح

قاهلل ََلُهم احلح  .﴾ َموح

 (حاءِ الْ  كتاِب  )آخرُ 

* * *
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 (الَْخاءِ  )كتاُب  

 عشر َبابا   َوُهَو أحَد

 (ْرَبَعِةاأَلَو َثِةالثَّال )َأْبَواُب

الطّيِب  الَْخبيِث  بَاُب   َو

 ِ ّطيب ف ال الَْخبيث َو التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َ َأحدَها:  َبيث احلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: اخلح َاَلل، َوِمنحه َقوح َوََل ﴿َرام َوالّطيب احلح

َبيث بالطيب  .﴾تتبدلوا اخلح

الثَّانِي: َبيث الحَكافِر َو ُكور َمَعه املحُؤمنَوالطّ  ،اخلح له َتَعاَى يِف  ،يب: املحَذح  آل َوِمنحه َقوح

َبيَث  زَ يمِ َحتاى يَ ﴿عمَران:   .﴾من الّطيِب  اخلح

الثَّالِث:  َبيث: كلمة الحكَو اَلماخلح سح ِ ر، َوالّطيب: كلمة اإلح له َتَعاَى يِف  ،فح  َوِمنحه َقوح

َراِهيم:  نِي ،َومثل كلمة خبيثة ،: ََل إَِله إَِلا اهللَوِهي َقول ،﴾مثال كلمة طيبَة﴿إِبح  َيعح

ر. كلمة  الحكفح

ِ  بَاُب  طَأ  الَْخ

ا طَأ فِي  الَْخ التَّْفِسير َأن   ه: لُْقْرآن على َثََلَثة أوجَوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الرّشك َأحدَها: ن وهامان وجنودمها ﴿َوِمنحه َقوح َعوح إِن فِرح

 .﴾َكاُنوا خاطئني

الثَّانِي: نب الاِذي َليحَس برشك َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،الذا فر َيا أَبَ ﴿َوِمنحه َقوح تغح اَنا اسح

 .﴾ا خاطئنيلنا كنوبنا إِناا ُكنا 

الثَّالِث: د َو بََقَرة:  ،َما مل يتََعما له َتَعاَى يِف الح ينَا َأو َربنَا ََل ُتَؤاِخذَنا إِن َنِس ﴿َوِمنحه َقوح

َطأَنا  ﴾َأخح
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 الَْختْمِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الَْختْمَ  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر بعض   فِي 

بحع َأحدَها: له  ،الطا بََقَرة: َوِمنحه َقوح م ختم اهلل عىل ُقُلوهبم وَعىل سمعه﴿َتَعاَى يِف الح

 .﴾وَعىل َأبحَصارهم غشاوة

الثَّانِي: ظ  َو فح له َتَعاَى يِف الشورى:  ،بطالرا وَ احلحِ تم عىل َفإِن َيَشأح اهلل خيح ﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: حيفظه ويربطه. ،﴾قبلك

الثَّالِث: له َتَعاَى  ،املحَنحع َو م نختم عىل َأفحَواههم﴿يِف يس: َوِمنحه َقوح يَوح َأي:  ،﴾الح

 نمنعها الحَكاَلم.

ابِع: الرَّ َزاب:  ،راآلِخ  َو َحح له َتَعاَى يِف األح  .﴾َوَخاتم النابِيني﴿َوِمنحه َقوح

ائنِ  بَاُب   الخز

الخزائن فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

جر:  َوِمنحه ،املفاتيح َأحدَها: له َتَعاَى يِف احلح ء إَِلا عندَنا خزائنه﴿َقوح  .﴾َوإِن من ََشح

الثَّانِي: ة َو له َتَعاَى يِف ص:  ،النُّبُوا َعِزيز ﴿َوِمنحه َقوح َة َربك الح أم ِعنحدهم َخَزائِن َرمحح

اب  .﴾الحَوها

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الّطور:  ،املحََطر والنبات َو ك أم دهم َخَزائِن َربأم ِعنح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هم املصيطرون

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،َخَزائِن مرص َو َعلنِي عىل َخَزائِن ﴿َوِمنحه َقوح اجح

ض  .﴾األَرح

ق بَعضهم َوجها َخاِمًسا له َتَعاَى يِف  َوقد ألح َفَقاَل: واخلزائن: الغيوب. َوِمنحه َقوح

 َأي: غيوب اهلل. ،﴾ائِن اهللَوََل َأُقول لكم ِعنحِدي َخزَ ﴿هود: 
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 زيِّ الخِ  بَاُب 

الخزي فِي التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الذل والوان َأحدَها: َربنَا إِناك من تدخل الناار ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فقد أخزيته

الثَّانِي: له َتعَ  ،الفضيحة َو ُقوا اهلل َوََل ختزون يِف َض ﴿اَى يِف هود: َوِمنحه َقوح  .﴾يحِفيَفاتا

الثَّالِث: َعَذاب َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الح مئِذ  ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َومن خزي َيوح

ابِع: الرَّ َقتح  َو بََقَرة:  ،ل واجلالءالح له َتَعاَى يِف الح لِك َفاَم َجَزاء من يفعل كَ ﴿َوِمنحه َقوح

نحيَاِمنحُكم إَِلا خزي يِف  َيَاة الدُّ  .﴾ احلح

وعِ  بَاُب   الُْخُش

وع فِي الُْمَفّسرين َأن الُْخُش  الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف طه:  ،الذل َأحدَها: َوات﴿َوِمنحه َقوح َصح  .﴾للرمحن وخشعت األح

الثَّانِي: ََواِرح َو له َتَعاَى يِف املحُؤم ،ُسُكون اجلح اَلهتم الاذين هم يِف ص﴿ننَِي: َوِمنحه َقوح

 .﴾خاشعون

الثَّالِث: ف َو َوح َنحبِيَاء:  ،اخلح له َتَعاَى يِف األح وا لنا ويدعوننا رغبا ورهبا َوَكانُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾خاشعني

الرَّ  بََقَرة:  ،التاَواُضع ابِع:َو له َتَعاَى يِف الح َا لكبرية إَِلا عىل اخلا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾شعنيَوإَِّنا

 (اْلَخْمَسِة )َأْبَواُب

انِ  بَاُب   الخسر

الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه ان فِي  الخسر التَّْفِسير َأن   :َوذكر أهل 
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َن:  ،الناقحص َأحدَها: محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا ِط َوََل ﴿َوِمنحه َقوح ِقسح ن بِالح َوزح  َوأِقيُموا الح

 .﴾خترسوا املحِيَزان

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الزمر: َومِ  ،الحغبن َو قل إِن اخلاْسين الاذين خرسوا ﴿نحه َقوح

ِقيَاَمة َأَل َكلِك ُهَو اخلرسان املحُبني م الح  .﴾أنفسهم وأهليهم َيوح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،الحَعجز َو ئحب َونحن ﴿َوِمنحه َقوح َقاُلوا َلئِن أكله الذِّ

 .﴾عصبَة إِناا إِكا خلاْسون

الرَّ  له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الُل الضا  ابِع:َو  .﴾ُمبينًا افقد خرس خرسانً ﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: َراف:  ،الحعُقوَبة َو َعح له َتَعاَى يِف األح ن َقاََل َربنَا ظلمنَا َأنحُفسنَا َوإِ ﴿َوِمنحه َقوح

فر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاْسين  .﴾مل تغح

ْوِف  بَاُب   الَْخ

ِ وَ  ْوف ف الَْخ التَّْفِسير َأن   ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: ذكر أهل 

ف َنفسه َأحدَها: َوح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اخلح  مل ويستبرشون بالذينَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعَليحِهم وف  يلححُقوا هبم من َخلفهم أََل َخ 

الثَّانِي: بََقرَ  ،الحعلم َو له َتَعاَى يِف الح اًم ﴿ة: َوِمنحه َقوح  .﴾َفمن َخاَف من موص جنفا َأو إِثح

الثَّالِث: بََقَرة:  ،الظان َو له َتَعاَى يِف الح  .﴾إَِلا َأن خيافا أََل ُيِقياَم ُحُدود اهلل﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ ِقتَال َو َزاب:  ،الح َحح له َتَعاَى يِف األح ف﴿َوِمنحه َقوح َوح َها: وفي ،﴾َفإِكا َجاَء اخلح

فَفإِكا ك﴿ َوح   .﴾هب اخلح

الَْخاِمس: له ،يب املحُسلمني من قتل َأو هزيَمةالنكبة تص َو  ُسوَرة َتَعاَى يِف  َوِمنحه َقوح

ف أكاعوا بِهِ ﴿النَِّساء:  َوح ن َأو اخلح َمح َرِِض ابحن َعبااس َقاَل ، ﴾َوإِكا َجاَءُهم َأمر من األح

اَيا َفغلبَتح أَ : َكاَن َرُسول اهلل صىل اهلل َعَليحِه َوسلم اهلل َعنهُ  َ ياة من الرسا و إِكا بعث َْسِ
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غلبت، حتدُثوا بذلك َومل يسكتوا َحتاى يكون النابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلم ُهَو املحُحدث 

 بِِه.

 الِْخيَاَنةِ  بَاُب 

الِْخيَاَنة فِي الُْقْرآن التَّْفِسير َأن   على َخْمَسة أوجه:  َوذكر أهل 

ِصيَة َأحدَها: بََقَرةِمنحه قَ وَ  ،املحعح له َتَعاَى يِف الح ن نُكمح ُكنحتُم ختتانوعلم اهلل أَ ﴿: وح

 ، َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: ختونوَّنا باملعصية.﴾َأنفسُكم

الثَّانِي: د َو َعهح له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،نقض الح نَة َوََل تَزال تطلع عىل َخائِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ِمنحُهم

الثَّالِث: َمَ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اَنةترك األح نني َوََل تكن للخائ﴿َوِمنحه َقوح

ِ ، َكاَن ِعنحده درع فخاَّنا. .﴾خصياًم   نزلت يِف طعمة بن ُأَبريح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحَُخالَفة يِف الّدين َو  ََل حيب من إِن اهلل﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ياًم َكاَن خواًنا أَثِ 

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  َو َنى، َوِمنحه َقوح َوَأنا اهللاَ ََل هَيحِدي َكيحَد  ﴿الزِّ

َائِننِيَ   .﴾اخلح

 (َخْمَسِةاْل َما َفوَق )َأْبَواُب

 لِق الَْخ  بَاُب 

ق فِي  الْخل التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: وَ  ،اَلجياد َأحدَها: الاِذي َخلقُكم من نفس ﴿ِمنحه َقوح

 .﴾َواِحَدة
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الثَّانِي: َعَراء:  ،التخرص َوالحكذب َو له َتَعاَى يِف الشُّ إِن َهَذا إَِلا خلق ﴿َوِمنحه َقوح

لني َوا  .﴾األح

الثَّالِث: ِوير َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،التاصح  .﴾إِك ختلق من الطنيوَ ﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ عل َو َعَراء:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الشُّ وتذرون َما خلق لكم ربُكم من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾أزواجكم

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف فصلت:  ،النُّطحق َو أنطق كل  يَقاُلوا أنطقنا اهلل الاذِ ﴿َوِمنحه َقوح

ء َوُهَو َخلقُكم  قكم.َأي: أنط ،﴾أول مّرة ََشح

اِدس: السَّ ر:  ،الحبناء َو له َتَعاَى: يِف الحفجح تِي مل خيلق مثلَها يِف الح ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾باَِلدالا

ابِع: السَّ ت َو ائِيل:  ،املحَوح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ا حديدً  وُنوا ِحَجاَرة َأوقل كُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأو خلقا ِِماا يكرب يِف صدوركم

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،نيالدّ  َو ُمح  ﴿َوِمنحه َقوح نا َخ َوآَلُمَرَّنا ُ لحَق َفَلُيَغريِّ

 .﴾اهللاِ

ِ  بَاُب   الَْخيْر

الَْخيْر فِي الُْقْرآن رَ َوذكَ  التَّْفِسير َأن  اْثنَيِْن َوعْشرين َوجها: أهل   على 

ياَمن َأحدَها: ِ َنح  ،اإلح له َتَعاَى يِف األح خريا  َوَلو علم اهلل فيهم﴿َفال: َوِمنحه َقوح

 .﴾ألسمعهم

الثَّانِي: اَلم َو سح ِ له َتَعاَى يِف نون:  ،اإلح تَد أثيم﴿َوِمنحه َقوح َا  ،﴾مناع للخري ُمعح قيل إَِّنا

اَلم. سح ِ ُخول يِف اإلح ني َأِخيه من الدُّ َولِيد بن املحُغرَية منع ابح  نزلت يِف الح

الثَّالِث: له ،املَال َو بََقَرة:  َوِمنحه َقوح  .﴾اإِن ترك خريً ﴿َتَعاَى يِف الح

ابِع: الرَّ َعافِيَة َو َنحَعام:  ،الح له َتَعاَى يِف األح  .﴾َوإِن يمسسك بَِخري﴿َوِمنحه َقوح
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جر الَْخاِمس: َج:  ،األح له َتَعاَى يِف احلح َوالحبدن جعلناها لكم من َشَعائِر ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل لكم فِيَها خري

اِدس: السَّ َفحَضل َو له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،األح َحمح َوَأنت خري ﴿َوِمنحه َقوح ِفر َوارح اغح

امِحنِيَ   .﴾الرا

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الطاَعام َو  ري   من َخ إيَِلّ  رب إيِنِّ ملا أنزلَت ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َفقري  

الثَّاِمن: له َتَعاَى ، رُ فَ الظا  َو َزاب: َوِمنحه َقوح َحح مل  ورد اهلل الاذين كفُروا بغيظهم﴿يِف األح

 .﴾اينالوا خريً 

التَّاِسع: َيل َو له َتَعاَى يِف ص:  ،اخلح رَيح َعن ككر َريبِّ ﴿َوِمنحه َقوح بَبحت حب اخلح  ،﴾إيِنِّ َأحح

َيل  .َأي: حب اخلح

آن والعاشر: ُقرح بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َليحُكم من خري من َأن ينزل عَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ربُكم

الَْحادِي عشر: بََقَرة:  ،األنفع َو له َتَعاَى يِف الح  ،﴾انأت بَِخري ِمنحَها َأو مثلهَ ﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: َأنحَفع.

الثَّانِي عشر: له َتَعاَى يِف هود:  ،األسعار ُص خح رُ  َو  .﴾إيِنِّ َأَراُكم بَِخري﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث عشر: له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الّصالح َو تُم ف﴿َوِمنحه َقوح يهم فكاتبوهم إِن علمح

 .اَأَراَد صالحً  ،﴾خريا

ا الرَّ َرة بِع عشر:َو ُقدح ة َوالح ُقوا خان:  ،الح له َتَعاَى يِف الدُّ  أم قوم ري  هم َخ أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾تبع  
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الَْخاِمس عشر: نحيَا َو له َتَعاَى يِف العاديا ،الدُّ رَيح ﴿ت: َوِمنحه َقوح َوإناُه حلب اخلح

 .﴾لشديد

اِدس عشر: السَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  اإلصالح، َو ولتكن ِمنحُكم أمة ﴿َوِمنحه َقوح

رَيح   .﴾يدعوَن إَِى اخلح

ابِع عشر: السَّ الح َو َوَلد الصا له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح ى َأن َفَعَس ﴿َوِمنحه َقوح

رُهوا َشيحئا َوجيح  َجات املكروهات ،﴾َعل اهلل فِيِه خريا كثرياتكح وح  َأي: باَِم رزقتم من الزا

ََلًدا صاحلني.  َأوح

الثَّاِمن عشر: ة والصيانة َو ِعفا له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الح ََل إِكح سمعت﴿َوِمنحه َقوح موه ظن َلوح

ِمنَات بَِأنحفِسِهم خريا ِمنُوَن َواملحُؤح  .﴾املحُؤح

التَّاِسع عشر ََدب :َو له َتَعاَى يِف احلجرات:  ،حسن األح وا َوَلو َأَّنم َصرَبُ ﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: أحسن ألدهبم. ،﴾َحتاى خترج إَِليحِهم َلَكاَن خريا َلُم

الْعْشُروَن: َنحبِيَاء:  ،الناَوافِل َو له َتَعاَى يِف األح  َل عوأوحينا إَِليحِهم فِ ﴿َوِمنحه َقوح

رَياِت   .﴾اخلح

الَْحادِي الْعْشُروَن: َو َراف:  ،النافع َو َعح له َتَعاَى يِف األح  َلستكثرت من﴿َوِمنحه َقوح

رَيح   .﴾اخلح

الثَّانِي َوالْعْشُروَن: ّ ا َو رَيح الاِذي ُهَو ضد الرشا له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،خلح َوِمنحه َقوح

رَيح ﴿  .﴾بِيَِدك اخلح

 (خاءِ الْ  كتاِب  )آخرُ 

* * *
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  ِ الِ  اُب تَ )ك  (الدَّ

  اٍبَأْبَو َوُهَو َأْرَبَعُة

ابَّةِ  بَاُب   الدَّ

الُْقْرآن ع ابَّة فِي  الُْمَفّسرين َأن الدَّ  لى َثََلَثة أوجه: َوذكر بعض 

ض َأحدَها: له َتَعاَى يِف هود:  ،مَجِيع َما دب عىل َوجه األَرح ة  ﴿َوِمنحه َقوح  َوَما من َدابا

ض إَِلا عىل اهلل رزقها  .﴾يِف األَرح

الثَّ  له َتَعاَى يِف سبأ:  ،ةُ َض رَ األَ  انِي:َو ة األَ  َما دلم عىل َموته﴿َوِمنحه َقوح ضإَِلا َدابا  .﴾رح

الثَّالِث: ابا  َو َمانالدا َاِرَجة يِف آخر الزا ل:  ،ة اخلح له َتَعاَى يِف النامح ا َوقع َوإِك﴿َوِمنحه َقوح

ض تكل ل َعَليحِهم أخرجنَا َلُم َداباة من األَرح  .﴾مهمالَقوح

ارِ  بَاُب   الدَّ

ارَ  الُْمَفّسرين َأن الدَّ  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  فِي َوذكر بعض 

َراف:  ،لاملحنز َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح بُحوا يِف َدارهم جاثمني﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َفَأصح

الثَّانِي: ناة َو ل:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الناحح ِخَرة خري ولنعم َدار ولدار اآلح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾املحُتاِقنيَ 

الثَّالِث:  َراِهيم:  ،َجَهنامَو له َتَعاَى يِف إِبح بََوار ﴿َوِمنحه َقوح َوَأحلُّوا َقومهمح َدار الح

 .﴾َجَهنام

ابِع: الرَّ د:  ،املحَِدينَة َو عح له َتَعاَى يِف الرا  .﴾َأو حتل َقِريبا من َدارهم﴿َوِمنحه َقوح

َعاءِ  بَاُب   الدُّ

 ِ َعاء ف الدُّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َسبَْعةِ َوذكر أهل   أوجه:  ي 
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ل َأحدَها: َراف:  ،الَقوح َعح له َتَعاَى يِف األح َفاَم َكاَن َدعَواُهم إِكح َجاَءُهم ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بأسنا

الثَّانِي: ِعبَاَدة َو َنحَعام:  ،الح له َتَعاَى يِف األح نفعنا دون اهلل َما ََل يقل أندعوا من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوََل يْضنا

الثَّالِث: ائِيل:  ،النداء َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح م يدعوكم فتست﴿َوِمنحه َقوح  جيبونَ َيوح

ِدهِ   .﴾بَِحمح

ابِع: الرَّ تَِعاَنة َو بََقَرة:  ،اَِلسح له َتَعاَى يِف الح  هداءكم من دونِ َوادعوا ُش ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل

الَْخاِمس: َؤال َو بََقَرة:  ،السُّ له َتَعاَى يِف الح َوة الداع إِكا دعان﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ُأِجيب َدعح

اِدس: السَّ َهاماَِل  َو تِفح بََقَرة:  ،سح له َتَعاَى يِف الح ا َما ادحع لنا َربك يبني لن﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: استفهم. ،﴾ِهَي 

ابِع: السَّ َعَذاب َو له َتَعاَى يِف ا ،الح ُعو من أدبر ﴿ملعارج: َوِمنحه َقوح نزاعة للشوى َتدح

 .َأي: تعذب ،﴾َوَتَوىا 

 الّدينِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الّدين الُْقْرآن على عشَرة أوجه: َوذكر بعض   فِي 

اَلم َأحدَها: سح ِ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،اإلح دى   رسَل ُهَو الاِذي أَ ﴿َوِمنحه َقوح َرُسوله بِالح

ق َفتحح.َومث ،﴾َودين احلح  لَها يِف الح

الثَّانِي: ِحيد َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،التاوح  .﴾ّدينُُملصني َلُه ال وا اهللَعَ دَ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ساب َو له َتَعاَى يِف النُّور:  ،احلح مئِذ  يوفيهم اهلل دينهم احلح ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾قَيوح

ابِع: الرَّ ََزاء َو له َتعَ َوِمنحه قَ  ،اجلح م الّدين﴿: اَى يِف الحَفاحِتَةوح  .﴾َمالك َيوح
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الَْخاِمس: له َتَعاَى: يِف ُيوُسف  ،احلكم َو َما َكاَن ليَأحُخذ َأَخاُه يِف دين  ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾املحلك

اِدس: السَّ َبة:  ،الطااَعة َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة التاوح  .﴾قَوََل يدينون دين احلح ﴿َوِمنحه َقوح

 ُقتَيحبَة: ََل يطيعونه.َوَقاَل ابحن 

ابِع: السَّ َعادة َو له َتَعاَى يِف احلجرات:  ،الح  .﴾قل أتعلمون اهلل بدينكم﴿َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف مل يكن:  ،املحلاة َو لَِك دين أَي: َوكَ  ،﴾َوَكلَِك دين الحقيَمة﴿َوِمنحه َقوح

 املحلاة املستقيمة.

التَّاِسع: ُُدود َو له َتَعاَى يِف النُّور:  ،احلح َوََل نأخذكم هبام رأفة يِف دين ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل

َبة:  ،عَددالح  والعاشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة التاوح َبَعة حرم َكلِك الّدي﴿َوِمنحه َقوح ن ِمنحَها َأرح

ِحيح. ،﴾الحقيم  َأي: الحعَدد الصا

آنَفَقاَل: َوالدِّ  َوقد ألحق بَعضهم َوجها حادي عشر ُقرح له َتَعاَى:  ،ين: الح َوِمنحه َقوح

 .﴾َأَرَأيحت الاِذي يكذب بِالّدينِ ﴿

الِ ال كتاِب  )آخرُ   (ّد

* * *
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لِ  )كتاُب  ا  (الذَّ

  يه َباَباِنَوِف

 لِ الذُّ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الذل فِي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:  َوذكر بعض 

قلاة َأحدَها: له تَ  ،الح َوَلَقد نرصكم اهلل ببدر َوَأنحتُم ﴿َعاَى يِف آل عمَران: َوِمنحه َقوح

ة  .﴾َأِكلا

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،التاَواُضع َو بُهمح  َفَسوف َيأحِِت اهلل بِقوم﴿َوِمنحه َقوح
حُيِ

بُّوَنُه َأِكلاة عىل املحُؤمننِيَ 
 .﴾َوحُيِ

الثَّالِث: له َتعَ  ،السهولة َو  .﴾وكللت قطوفها تذليال﴿اَى يِف َهل َأَتى: َوِمنحه َقوح

ِ الذِّ  بَاُب   كر

الُْقْرآن على عْشرين َوجها الّذكر فِي  التَّْفِسير َأن   : َوذكر أهل 

بََقَرة:  ،الّذكر بِاللَِّسانِ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح اَءُكم فاككروا اهلل كذكركم آبَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأو َأشد ككرا

الثَّانِي: َقلحِب ال َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،ّذكر بِالح اِحَشة َوالاذين إِكا فعلوا فَ ﴿َوِمنحه َقوح

 َوقيل ُهَو الناَدم. ،﴾َأو ظلُموا أنفسهم ككُروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُيوُسف ،احلَِديث َو يِن ِعنحد َربك﴿: َوِمنحه َقوح ُكرح : َحدثُه أَي ،﴾اكح

 حايل.ب

ابِع: الرَّ رََب  َو ف: ، اخلح له َتَعاَى يِف الحَكهح  .﴾سأتلوا َعَليحُكم ِمنحُه ككرا لح قُ ﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: َنحَعام:  ،العظة َو له َتَعاَى يِف األح َفَلاما نسوا َما ككُروا بِِه فتحنا ﴿َوِمنحه َقوح

ء  .﴾َعَليحِهم أَبحَواب كل ََشح
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اِدس: السَّ ِحيد َو له َتَعاَى يِف طه:  ،التاوح  .﴾َومن أعرض َعن ككري﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ ي َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،الحَوحح  .﴾اكرً كِ  التالياِت فَ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن: آن َو ُقرح َنحبِيَاء:  ،الح له َتَعاَى يِف األح م َرهب نح مِ  كر  َما َيأحتِيهم من كِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾حُمدث

التَّا َراة ِسع:َو ل:  ،التاوح له َتَعاَى يِف الناحح ثله يِف َوم ،﴾فسألوا أهل الّذكر﴿َوِمنحه َقوح

بِيَاء. َنح  األح

َنحبِيَاء:  ،الرّشف والعاشر: له َتَعاَى يِف األح يِه لقد أنزلنَا إَِليحُكم كتابا فِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ككرُكمح 

الَْحادِي عشر: له َتَعا ،الطااَعة َو بََقَرة: َى يِف َوِمنحه َقوح ، َأي: ﴾فاككروين أككركم﴿ الح

 َأطِيُعويِن.

الثَّانِي عشر: ظ َو فح بََقَرة:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف الح ة﴿َوِمنحه َقوح ُكُروا  ُخُذوا َما آتيناكم بُِقوا واكح

 .﴾َما فِيهِ 

الثَّالَِث  بَيَان عشر: َو َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح م ككر ن َجاَءكُ أوعجبتم أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾من ربُكم

ابِع عشر:و مس الرَّ َلَوات اخلح بََقَرة:  ،الصا له َتَعاَى يِف الح م فاككروا َفإِكا أمنت﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل

الَْخاِمَس  ُُمَعة عشر: َو ُُمَعة:  ،َصاَلة اجلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة اجلح ا إِ ﴿َوِمنحه َقوح َعوح َى َفاسح

 .﴾ككر اهلل وكروا البيع

اِدس عشر:وَ  له َتَعاَى يِف ص:  ،الحَعرصح  َصاَلةُ  السَّ بَبحت ُح ﴿َوِمنحه َقوح ِ  َب إيِنِّ َأحح رَيح  اخلح

 .﴾َعن ككر َريبِّ 
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ابِع عشر: السَّ َغيحب َو َنحبِيَاء:  ،الح له َتَعاَى يِف األح  .﴾ُكمَأَهذا الاِذي يذكر آِلَت﴿َوِمنحه َقوح

الثَّاِمن عشر: ُفو َو ح املحَحح َنحبِيَاء:  ،ظاللاوح له َتَعاَى يِف األح بنَا يِف َوَلَقد كت﴿َوِمنحه َقوح

 َوقيل: َأَراَد بالزبور َها ُهنَا َسائِر الحكتب. ،﴾الزُبور من بعد الّذكر

التَّاِسع عشر:  ،يحِه َوسلمُسوله صىل اهلل َعلَ وَعىل رَ  الثانَاء عىل اهلل ُسبحَحاَنُه َوَتَعاَى  َو

له َتَعا َعَراء: َوِمنحه َقوح احِلَات َوككروا اهلل ﴿َى يِف الشُّ إَِلا الاذين آمنُوا َوعِمُلوا الصا

 .﴾كثريا

الْعْشُروَن: ُسول َو له َتَعاَى يِف الطااَل :  ،الرا ا رَ كح إَِليحُكم كِ  اهللُ  نزَل أَ  دح قَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َرُسوَل

الِ ال كتاِب  )آخرُ   (ّذ

* * *
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اءِ  )كتاُب   (الرَّ

 ا  َباًب عشَر َماِنَيَةَوُهَو َث

 ()َأْبَواب اْلَوْجَهْيِن

َجا بَاُب   ءِ الرَّ

َجاءَ  التَّْفِسير بِأَن الرَّ الُْقْرآن على َوْجَهيْن:  َوذكر أهل   فِي 

بََقَرة:  ،األمل َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الح َة اهلل ُأوَلئَِك يرجونَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َرمحح

الثَّانِي: ف َو َوح له َتَعاَى يِف ُيوُنس: َوِمنحه  ،اخلح  .﴾إِن الاذين ََل يرجون لقاءنا﴿َقوح

ْعدِ  بَاُب   الرَّ

 ِ التَّْفِسير عْ  َوذكر أهل  الرَّ الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َد َأن   فِي 

َحاب َأحدهَما: ت املسموع من السا وح بََقَرة: ، الصا له َتَعاَى يِف الح ِه فِي﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ظلامت ورعد وبر 

الثَّا م نِي:َو َحاب اسح جر السا د:  ،املحلك الاِذي يزح عح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا َوِمنحه َقوح

ِدهِ ﴿ د بَِحمح عح  .﴾ويسبح الرا

َقبَةِ  بَاُب   الرَّ

الْقُ  َوذكر أهُل  َقبَة فِي  الرَّ  ْرآن على َوْجَهيْن:التَّْفِسير َأن 

م لعضو َأحدهَما: َيََوان اسح د صىل َوِمنحه قَ  ،َُمحُصوص من احلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة حُمَما وح

 .﴾َفإِكا َلِقيتُم الاذين كفُروا َفْضب الّرقاب﴿اهلل َعَليحِه َوسلم: 

الثَّانِي: َلة َو ُمح له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،اجلح ِرير َرَقبَة﴿َوِمنحه َقوح َأي: عتق  ،﴾ُمؤمنَة َفتَحح

اَرة.  َِمحُلوك َأو َِمحُلوَكة يِف الحَكفا

ِقيِب  بَاُب   الرَّ
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قِ  الرَّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر أهل   يب فِي 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلفيظ َأحدهَما:  .﴾اإِن اهلل َكاَن َعَليحُكم رقيب﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي:  له َتَعاَى يِف هود:  ،املنتظرَو  .﴾َرقِيبوارتقبوا إيِنِّ َمعُكمح ﴿َوِمنحه َقوح

وِب  بَاُب   الّرُك

وَب  الّرُك التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر أهل   فِي 

بََهائِم والسفن َأحدهَما: له َتَعاَى يِف هود:  ،الّرُكوب عىل الح بوا َوَقاَل ارك﴿َوِمنحه َقوح

َساَها  .﴾فِيَها باسم اهلل جمرهيا َومرح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف اَلنشقا :  ،َى َحال  إِ  اَِلنحتَِقال من َحال   َو بًقا طَ  نا كبُ لَّت ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعن طبق

 وِح الرَّ  بَاُب 

الّرو التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر أهل   ح فِي 

َةالرا  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف ُيوُسف: ، محح َوََل تيأسوا من روح اهلل إِناه ََل ﴿َوِمنحه َقوح

م الحَكافُِرونَ ييأس  َقوح  .﴾من روح اهلل إَِلا الح

الثَّانِي: اَحة َو َواِقَعة:  ،الرا له َتَعاَى يِف الح َانَفرَ ﴿َوِمنحه َقوح ة من عىل ِقَراءَ  ،﴾وح َوَرحيح

اء.  فتح الرا

 يِب الرَّ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن   فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن: الريَب َوذكر أهل 

ك َأحدهَما: بََقَرةِمنحه قَ وَ  ،الشا له َتَعاَى يِف الح ََل  ،﴾امل َكلِك الحكتاب ََل ريب فِيهِ ﴿: وح

 .شّك فِيهِ 

الثَّانِي: ر َو هح له َتَعاَى يِف الّطور:  ،حوادث الدا  .﴾نّتبص بِِه ريب املحنون﴿َوِمنحه َقوح
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 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب

 جزِ الرِّ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الرجزَ  ِ  َوذكر بعض   الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ي ف

َعَذاب َأحدَها: َراف:َوِمنحه قَ  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح  مننا ؤن كشفت َعناا الرجز لنُ َلئِ ﴿ وح

 .﴾َلك

الثَّانِي: نَم َو له َتَعاَى يِف املدثر:  ،الصا  .﴾َوالرجز فاهجر﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ا ،الكيد َو َنحَفال: َوِمنحه َقوح هُب ﴿ألح يحطَ  َعنحُكم رجزَ  َويذح  ،﴾انالشا

 .َأي: َكيده

وعِ  بَاُب  ُك  الرُّ

 ِ وع ف ُك الرُّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

اَلة بجملتها َأحدَها: بََقَرة:  ،الصا له َتَعاَى يِف الح  ،﴾واركعوا َمَع الراكعني﴿َوِمنحه َقوح

 املحَُصلِّني. َمعَ  َأَراَد صلوا

الثَّانِي: َج:  ،اَلنحناء َو له َتَعاَى يِف احلح َكُعوا واسجدوا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ارح

الثَّالِث: ُجود َو له َتَعاَى يِف ص:  ،السُّ  .﴾َراكِعا وأناب وخرّ ﴿َوِمنحه َقوح

ْمي بَاُب   الرَّ

 ِ ْمي ف الرَّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

لحَقاء والنبذ َأحدَها: ِ له َتَعاَى يِف املرسالت:  ،اإلح َا ترمي برشر ﴿َوِمنحه َقوح إَِّنا

 .﴾كالقرِص 

الثَّانِي: َصاَبة َو ِ َنحَفال:  ،اإلح له َتَعاَى يِف األح  َوَما رميت إِكح رميت َوَلكِن اهلل﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾رمى
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الثَّالِث: ف بالزنى َو َقذح له َتَعاَى  ،الح موَن ﴿ يِف النُّور: َوِمنحه َقوح َوالاذين يرح

صنَات  .﴾املحُحح

 الّريِح  بَاُب 

 ِ الُْمَفّسرين َأن الّريح ف الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر بعض   ي 

بََقَرة:  الّريح :َأحدَها له َتَعاَى يِف الح َياح﴿َنفسَها، َوِمنحه َقوح  .﴾وترصيف الرِّ

الثَّانِي: ائَِحة َو له ،الرا  .﴾إيِنِّ ألجد ريح ُيوُسف﴿وُسف: َتَعاَى يِف يُ  َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ة َو ُقوا له َتَعاَى  ،الح َنحَفال: َوِمنحه َقوح  .﴾َوتذهب رحيكم﴿يِف األح

 (َثِةثَّالال َما َفوَق )َأْبَواُب

ْجمِ  بَاُب   الرَّ

ْجم فِي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: الرَّ التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

يا َأحدَها: مح له َتَعاَى يِف املحلك:  ،لرا  .﴾ا للشياطنيوجعلناها رجومً ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َقتحل َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الح ََل رهطك لرمجناك﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوَلوح

الثَّالِث: ن َو جر:  ،اللاعح له َتَعاَى يِف احلح ُرج ِمنحَها َفإناك رجيم﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َفاخح

 ِ اب الرَّ َيم: َوِمنحه  ،ُب الَس  ع:َو له َتَعاَى يِف َمرح  .﴾َلئِن مل َتنحتَِه ألرمجنك﴿َقوح

الَْخاِمس: ُل  َو ف:  ،بِالظانِّ  الَقوح له َتَعاَى يِف الحَكهح َغيحِب رمجً ﴿َوِمنحه َقوح اَله قَ  ،﴾ا بِالح

 مَقاتل.

ْؤَيةِ  بَاُب   الرُّ

ْؤَيةَ  الرُّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن  َوذكر أهل   على ِستَّة أوجه:فِي 

له َتَعاَى يِف الزمر:  ،النّظر واملعاينة َأحدَها: ِقيَاَمة ترى الاذين ﴿َوِمنحه َقوح م الح َوَيوح

 .﴾كذُبوا عىل اهلل ُوُجوههم مسودة
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الثَّانِي: بََقَرة:  ،الحعلم َو له َتَعاَى يِف الح  نَا.ملِّ َأي: عَ  ،﴾وأرنا مناسكنا﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: تِبَاراَِل  َو ل:  ،عح له َتَعاَى يِف الناحح يِف  أمل يَروا إَِى الطري مسخرات  ﴿َوِمنحه َقوح

  جوِ 
ِ
اَمء  .﴾السا

ابِع: الرَّ َنحَعام:  ،السامع َو له َتَعاَى يِف األح َوإِكا َرَأيحت الاذين خَيُوُضوَن يِف ﴿َوِمنحه َقوح

رض َعنحُهم  .﴾آَياتنَا َفَأعح

الَْخاِمس: ب َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: وَ  ،التاَعجُّ زكون أمل َتَر إَِى الاذين ي﴿ِمنحه َقوح

 .﴾أنفسهم

اِدس: السَّ بَار َو خح ِ بََقَرة:  ،اإلح له َتَعاَى يِف الح َراِهي﴿َوِمنحه َقوح م يِف أمل َتَر إَِى الاِذي َحاج إِبح

 .﴾ربه

 وِح الرُّ  بَاُب 

الّروح فِي  التَّْفِسير َأن   ُقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:الْ َوذكر أهل 

َيََوان َأحدَها: ائِيل:  ،روح احلح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح  ّروِح ويسئلونك َعن ال﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾من َأمر َريبِّ  قل الّروُح 

الثَّانِي: ائِيُل  َو َ اَلم ِجربح ل:  ،َعَليحِه السا له َتَعاَى يِف الناحح  وُح رُ  هُ زلَ نَ  لح قُ ﴿َوِمنحه َقوح

َقِّ  ن َربَك مِ  ُقدسِ الح   .﴾بِاحلح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف َعم يتساءلون:  ،ملك َعظِيم من املحاََلئَِكة َو مَ ﴿َوِمنحه َقوح  يقومُ  َيوح

 .﴾افً َواملحَاَلئَِكة َص  الّروُح 

ابِع: الرَّ ي َو ل:  ،الحَوحح له َتَعاَى يِف الناحح  .﴾هرِ مينزل املحَاَلئَِكة بِالروِح من أَ ﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: َة َو محح له َتَعاَى يِف املجادلة: ، الرا  .﴾وأيدهم بِروح ِمنحهُ ﴿َوِمنحه َقوح
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اِدس: السَّ َمر َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،األح َيم وروح  ﴿َوِمنحه َقوح َقاَها إَِى َمرح  َألح

  .﴾ِمنحهُ 

ابِع: السَّ تِ  َو ِريم: َوِمنحه َقوح  ،ي تكون َعن النفخالّريح الا تِي ﴿له َتَعاَى يِف التاحح الا

ائِيل يِف درعها. ،﴾صنت فرجَها فنفخنا فِيِه من ُروحنَاَح أَ  َ  َوِهي نفخة ِجربح

الثَّاِمن: َيَاة َو َواِقَعة:  ،احلح له َتَعاَى يِف الح َان َفروح﴿َوِمنحه َقوح ة من عىل ِقَراءَ  ،﴾َوَرحيح

اء.  ضم الرا

 زِق الرَّ  بَاُب 

الرزَق ال أهُل  َوذكرَ  الُْقْرآن على عشَرة أوجه:  تَّْفِسير َأن   فِي 

بََقَرة:  ،الحَعطاء َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح نَاُهمح ُينحفُقونَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوِِماا َرَزقح

الثَّانِي: بََقَرة:  ،الطاَعام َو له َتَعاَى يِف الح  ،﴾ازقً ر كلام رزقوا ِمنحَها من َثَمَرة  ﴿َوِمنحه َقوح

 أطعموا. َأي:

الثَّالِث: َغَداء َوالحعَشاء َو َيم:  ،الح له َتَعاَى يِف َمرح َوَلُم رزقهم فِيَها بكَرة ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾وعشيا

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف اجلاثية:  ،املحََطر َو اَمء من رز ﴿َوِمنحه َقوح  ﴾َما أنزل اهلل من السا

 

الَْخاِمس: له تَ  ،َقةالنافَ  َو بََقَرة: َوِمنحه َقوح ُلود َلُه رزقهن ﴿َعاَى يِف الح وَعىل املحَوح

 .﴾وكسوهتن

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحَفاكَِهة َو  .﴾وجد ِعنحدَها رزقا﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف  ،الثاَواب َو َرهبم  ِعنحد بل َأحيَاء  ﴿ آل عمَران: َوِمنحه َقوح

زُقونَ   .﴾يرح
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الثَّ  ناةُ  اِمن:َو له َتَعاَى يِف طه:  ،اجلح  َقاتل.َقاَله م ،﴾ورز  َربك خري َوأبقى﴿َوِمنحه َقوح

التَّاِسع: ث واألنعام َو َرح له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،احلح تُم َما أنزل ا﴿َوِمنحه َقوح هلل قل َأَرَأيح

 .﴾لكم من رز  فجعلتم ِمنحُه َحَراًما وحالَل

ر والعاشر: كح َواِقَعة: َوِمنحه  ،الشُّ له َتَعاَى يِف الح وجتعلون رزقكم أَنُكمح ﴿َقوح

 .﴾تكذبون

َجالِ  بَاُب   الرِّ

 ِ َجال ف الُْمَفّسرين َأن الرِّ  ي الُْقْرآن على أحد عشر َوجها: َوذكر بعض 

ُسل َأحدَها: َنحبِيَاء:  ،الرُّ له َتَعاَى يِف األح  َوَما أرسلنَا قبلك إَِلا رَجاًَل نوحي﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َليحِهمإِ 

الثَّانِي: َرافَوِمنحه قَ  ،املحَاَلئَِكة َو َعح له َتَعاَى يِف األح َراف رجال يعرف﴿: وح َعح ن ووَعىل األح

 .﴾كال بِِسياَمُهمح 

الثَّالِث: َحاب ا َو ابُِروَن من َأصح َغَزَواتالصا َوِمنحه  ،لنابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلم يِف الح

زَ  َحح له َتَعاَى يِف األح  .﴾رجال صدُقوا َما َعاَهُدوا اهلل َعَليحهِ ﴿اب: َقوح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،أهل قبَاء َو ُروا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾فِيِه رجال حيبوَن َأن َيتََطها

الَْخاِمس: اَلةا َو َقات الصا له َتَعاَى يِف النُّور:  ،ملحافظون عىل َأوح جال ََل ر﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعن ككر اهلل َوََل بيع   اَرة  ُتلحِهيِهمح جِتَ 

اِدس: السَّ ة َو َفتحح:  ،املقهورون من مؤمني أهل َمكا له َتَعاَى يِف الح ََل َولَ ﴿َوِمنحه َقوح وح

 .﴾رجال ُمؤمنُوَن َونَساء مؤمنات

ابِع:  السَّ له َتَعاَى يِف َصاد:  ،ُفَقَراء املحُسلمنيَو ًَل رى رَجامالنا ََل ن َوَقاُلوا﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُكناا نعدهم من األرشار
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الثَّاِمن: بََقَرة: ، املشاة َو له َتَعاَى يِف الح تُمح فرجاَل َأو ركبانا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َفإِن ِخفح

التَّاِسع: َواج َو زح بََقَرة:  ،األح له َتَعاَى يِف الح  .﴾َدَرَجة   وللرجال َعَليحِهنا ﴿َوِمنحه َقوح

ُكور والعاشر:  .﴾ونساءً  اَوبث ِمنحُهاَم رَجاًَل كثريً ﴿له َتَعاَى يِف النَِّساء: َوِمنحه َقوح  ،الذُّ

الَْحادِي عشر: ار َو َراف:  ،الحكفا َعح له َتَعاَى يِف األح َحاب ﴿َوِمنحه َقوح ونادى أَصح

َراف رَجاًَل يعرفوَّنم بِِسياَمُهمح  َعح  .﴾األح

 جلِ الرَّ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن جَل  َوذكر بعض  الْ  الرَّ  ا:َوجهً  عشرَ  ْرآن على َثََلَثةَ قُ فِي 

له َتَعاَى يِف الزمر:  ،ِمثَال ِضبه اهلل عز َوجل لنَفِسهِ  َأحدَها:   سلامً اًل ورج﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾لرجل

الثَّانِي: د صىل اهلل َعَليحِه َوسلمالنابِي حُمَ  َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس: ، ما َأَكاَن ﴿َوِمنحه َقوح

حَ للنااس عجبا أَ   .﴾ينَا إَِى رجل ِمنحُهمن َأوح

ال اَلم ثَّالِث:َو َراف:  ،نوح َعَليحِه السا َعح له َتَعاَى يِف األح اَءُكم أوعجبتم َأن جَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ككر من ربُكم عىل رجل ِمنحُكم لينذركم ولتتقوا

ابِع: الرَّ َراف:  ،هود َو َعح له َتَعاَى يِف األح ُكم من رب أوعجبتم َأن َجاَءُكم ككر﴿َوِمنحه َقوح

ُكُروا إِكح جعلُكمح خلفاء من بعد قوم نوح  .﴾عىل رجل ِمنحُكم لينذركم واكح

الَْخ  اَلم اِمس:َو له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن:  ،ُموَسى َعَليحِه السا تلونَ ﴿َوِمنحه َقوح  رجال َأتقح

 .﴾َأن َيُقول َريبِّ اهلل

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة: وَ  ،انا وَح بن يُ  ُب الِ وكَ ، ُيوَشع بن نون َو َقاَل ﴿ِمنحه َقوح

 .﴾رجاَلِن من الاذين خَياُفوَن أنعم اهلل َعَليحِهاَم 
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ابِع: السَّ ن َوقيلحزقيل  َو َعوح َوان :ُمؤمن فِرح له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،رشح َوِمنحه َقوح

َعى﴿  .﴾َوَجاء رجل من أقصا املحَِدينَة يسح

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف يس:  ،حبيب النجار َو ل َوَجاء من أقصا املحَِدينَة رج﴿َوِمنحه َقوح

َعى  .﴾يسح

التَّاِسع:  مح يَ  َو
ف:  ،ُس رَ طح فَ  :َوقيل ،سطَ رح فَ ا وَ يخَ لِ له َتَعاَى يِف الحَكهح َوِمنحه َقوح

بح َلُم مثاًل ﴿ ِ ِ جعلنَا ألََحدمَها جنتني من أعنابَواِضح َوَقاَل مَقاتل:  ،﴾ رجَلنيح

 وفرطس َكافِر. ،ؤمنيمليخيا مُ 

ُعود الثاَقفِ  والعاشر: َولِيد بن املحُغرَيةَأُبو َمسح له َتَعاَى يِف الز ،ّي َأو الح خرف: َوِمنحه َقوح

آن عىل رجل من القريتني َعظِيم﴿ ُقرح ََل نزل َهَذا الح ََل نزل عىل  ،﴾َوَقاُلوا َلوح َأي: َلوح

 أحد هَذيحن.

الَْحادِي عشر:  له َتَعاَى  ،يرمجيل بن معمر الِفهَو َزاب:  َوِمنحه َقوح َحح عل َما ج﴿يِف األح

فه ة َوإِن َكاَنت نزلت يِف حق شخص مِعني. ،﴾اهلل لرجل من قلبني يِف َجوح َية َعاما  َواآلح

الثَّانِي عشر: ل:  ،الوثن َو له َتَعاَى يِف الناحح ِ مثال رج اهلُل َوِضَب ﴿َوِمنحه َقوح َلنيح

نِي بِ  ،﴾َأحدمَها أبكم  ِه الوثن.َيعح

الثَّالِث عشر: يحَطان َو له َتَعاَى يِف الزمر:  ،الشا فِيِه  ِضب اهلل مثال رجال﴿َوِمنحه َقوح

َكاء متشاكسون يحَطان أِلَناُه يزين لقوم املحعاِِص فيتبعهم َغريهم  ،﴾رُشَ قيل: ُهَو الشا

 فيختصم التاابِع واملتبوع.

ْحَمةِ  بَاُب   الرَّ

التَّْفِسير أَ  ْحَمة فِي اَوذكر أهل  الرَّ  لُْقْرآن على ِستَّة عشر َوجها:ن 

ناة َأحدَها: بََقَرة:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح َة اهلل﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ُأوَلئَِك يرجون َرمحح



91 
 

الثَّانِي: اَلم َو سح ِ بََقَرة:  ،اإلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح ته من َواهلل خيحتَص برمح﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َيَشاء

الثَّا ياَمن لِث:َو ِ له َتَعاَى يِف هود:  ،اإلح  إِن كنت عىل َبيِّنَة من َريبِّ وآتاين﴿َوِمنحه َقوح

َة من ِعنحده  .﴾َرمحح

ابِع: الرَّ ة َو له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،النُّبُوا َة َربك﴿َوِمنحه َقوح  .﴾أهم يقسمون َرمحح

الَْخاِمس: آن َو ُقرح له َتَعاَى يِف ُيوُنس ،الح ذلك قل بِفضل اهلل وبرمحته فب﴿: َوِمنحه َقوح

 .﴾فليفرحوا

اِدس: السَّ َراف:  ،املحََطر َو َعح له َتَعاَى يِف األح سُل  َوُهَو الاِذي﴿َوِمنحه َقوح َياَح  ُيرح ا رًش ب الرِّ

 .﴾َبني َيدي َرمحته

ابِع: السَّ ائِيل:  ،الرز  َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح حلُِكو﴿َوِمنحه َقوح تُم َْت  َخَزائِن نَ قل َلو أَنح

َة َريبِّ   .﴾َرمحح

الثَّاِمن: َمةُ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،النِّعح ََل فضل اهلل َعَليحك﴿َوِمنحه َقوح  َوَلوح

 .﴾َوَرمحته

التَّاِسع: َعافِيَةُ  َو له َتَعاَى يِف الزمر:  ،الح  أَو أرادين برمحة َهل هن ِمسكات﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َرمحته

َزاب:  ،رصح النا  والعاشر: َحح له َتَعاَى يِف األح إِن َأَراَد بكم سوءا َأو َأَراَد بكم ﴿َوِمنحه َقوح

َة  .﴾َرمحح

الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،ةُ املحِنا  َو كح َوَما كنت بَِجانِب الّطور إِ ﴿َوِمنحه َقوح

َة من َربك  .﴾نادينا َوَلكِن َرمحح



92 
 

الثَّانِي عشر: َِديد: وَ  ،ةُ قَ الرِّ  َو له َتَعاَى يِف احلح أتبعوه  َوَجَعلنَا يِف ُقُلوب الاذين﴿ِمنحه َقوح

َة  .﴾رأفة َوَرمحح

الثَّالِث عشر: ِفَرة َو َنحَعام:  ،املحَغح له َتَعاَى يِف األح ه فِس ربُكم عىل نَ  كتَب ﴿َوِمنحه َقوح

َة محح  .﴾الرا

ابِع عشر: الرَّ له َتَعاَى يِف ُس  ،السَعة َو بََقَرة َوِمنحه َقوح ربُكم  َكلِك خَتحفيف من﴿وَرة الح

َة  .﴾َوَرمحح

الَْخاِمس عشر: ة َو َفتحح:  ،املحََودا له َتَعاَى يِف الح َوالاذين َمَعه أشداء عىل ﴿َوِمنحه َقوح

ار رمحاءُ   .﴾مَبينهُ  الحكفا

اِدس عشر: السَّ َمة َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،الحِعصح  رةإِن النافس ألما﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بالسوء إَِلا َما رحم َريبِّ 

ق بَعضهم َوجهً  له َتَعاَى يِف  ا َسابِع عشرَوقد ألح س، َوِمنحه َقوح مح َة: الشا محح َفَقاَل: الرا

َغيحث من بعد َما َقنُطوا وينرش َرمحته﴿ُسوَرة عسق:   .﴾َوُهَو الاِذي ينزل الح

اءِ ال كتاِب  )آخرُ   (ّر

* * *
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اي( )كتاُب   الزَّ

 (ْبَواٍبَأ َأْرَبَعُة َوُهَو)

 خرِف الزُ  بَاُب 

 ِ الزخرف ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: َوذكر أهل   ي 

َهب َأحدَها: ائِيل:  ،الذا َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح َأو يكون َلك َبيت من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾وزخرفا﴿َومثله:  ،﴾زخرف

الثَّانِي: له تَ  ،سناحلحُ  َو ض زخرفها ﴿َعاَى يِف ُيوُنس: َوِمنحه َقوح َحتاى إِكا أخذت األَرح

 َأي: حسنها.، ﴾وازينت

الثَّالِث: َنحَعام:  ،ينيزالت َو له َتَعاَى يِف األح زخرف  يوحي َبعضهم إَِى بعض﴿َوِمنحه َقوح

ل غُروًرا  .﴾الَقوح

ْوِج  بَاُب   الزَّ

ْوَج  َوذكر أهُل  الزَّ ِ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََل ف  َثة أوجه: ي 

له َتَعاَى يِف الصافات:  ،القرين َأحدَها: احرشوا الاذين ظلُموا ﴿َوِمنحه َقوح

يَاطِني ،﴾وأزواجهم  ،﴾َوإِكا النُُّفوس زوجت﴿ َويِف التكوير: ،َأَراَد قرناءهم من الشا

ناة َوالناار.  َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: قرنت بأشكالا يِف اجلح

الثَّانِي:  نحفَو َنحَعام:  ،الصِّ له َتَعاَى يِف األح ُقلحنَا ﴿د: َويِف هو ،﴾َثاَمنِيَة َأزَواج﴿َوِمنحه َقوح

لك ِ َوأهح ننَيح  اثح
ِ
َجنيح ِلح فِيَها من كل َزوح  .﴾امحح

الثَّالِث: َجاُت  َو وح بََقَرة:  ،الزا له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾َوَلُم فِيَها َأزَواج مطهرة﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾كم نصف َما ترك أزواجكمَول﴿النَِّساء: 

ِ الزُّ  بَاُب   بر
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الُْمَفّسرين َأنّ  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: الزبرَ  َوذكر بعض   فِي 

قِ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،عُ طَ الح  .﴾فتقطعوا َأمرهم َبينهم زبرا﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َعرَ  ،الحكتب َو له َتَعاَى يِف الشُّ لني﴿اء َوِمنحه َقوح َوا  .﴾َوإناُه لفي زبر األح

الثَّالِث:  له َتَعاَى  ،كتاب َداُودَو َنحبِيَاء:  َوِمنحه َقوح ور من بعد َوَلَقد كتبنَا يِف الزبُ ﴿يِف األح

ائِيل:  ،﴾الّذكر َ  .﴾وآتنا َداُود زبورا﴿َويِف بني إِْسح

ابِع:وَ  ُح  الرَّ ُفوظ اللاوح له َتَعاَى يِف  ،املحَحح َقَمر: َوِمنحه َقوح   وكُل ﴿ الح
 
ء ه يِف وفعل ََشح

 .﴾الزبر

الَْخاِمس: بَارُ  َو َُمم َأخح ل:  ،األح له َتَعاَى يِف الناحح بَيِّنَاِت والزبر﴿َوِمنحه َقوح  .﴾بِالح

ينَةِ  بَاُب   الزِّ

الُْمَفّسرين َأنّ  ِ  َوذكر بعض  ينَة ف الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: الزِّ  ي 

سنَأحدَها:  بََقَرة: َوِمنحه َقوح  ،احلح نحيَا﴿له َتَعاَى يِف الح َيَاة الدُّ  ،﴾زين للاذين كفُروا احلح

نحيَا بمصابيح﴿َويِف املحلك:  ،َأي: حسن اَمء الدُّ  .﴾َوَلَقد زينا السا

الثَّانِي: يِلّ  َو له َتَعاَى يِف طه:  ،احلح م ﴿َوِمنحه َقوح َقوح َوَلكناا محلنَا أوزارا من ِزينَة الح

 .﴾فقذفناها

الثَّ  له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،الزهرة الِث:َو ن ومأله ِزي﴿َوِمنحه َقوح َعوح نَة َربنَا إِناك آتيت فِرح

ف ،﴾وأمواَل نحيَا﴿ َويِف الحَكهح َيَاة الدُّ  .﴾املَال والبنون ِزينَة احلح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،احلشم َو  .﴾هَفخرج عىل قومه يِف زينت﴿َوِمنحه َقوح

الْ  َراف:  ،املالبس َخاِمس:َو َعح له َتَعاَى يِف األح ُخُذوا زينتكم ِعنحد كل ﴿َوِمنحه َقوح

ِجد بَيحِت ُعَراة، َفقيل ُخُذوا مالبسكم ِعنحد  ،﴾َمسح َاِهلِياة َكاُنوا يطوفون بِالح َوَكلَِك َأن اجلح

 كل َصاَلة.
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ايْ ال كتاِب  )آخرُ   (زَّ

* * *
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ينِ  )كتاُب   (السِّ

  َبابا َوِعْشُروَن َوُهَو اْثَنان

 اْلَوْجَهْيِن( )َأْبَواُب

اِق  بَاُب   السَّ

الُْقْرآن على أهُل  َوذكرَ  اق فِي  السَّ  َوْجَهيْن:  التَّْفِسير َأن 

ُروف َأحدهَما: و املحَعح له َتَعاَى يِف ص:  ،الحُعضح َفَطِفَق مسحا بِالسوِ  ﴿َوِمنحه َقوح

 والسو  مجع َسا . ،﴾واألعنا 

الثَّانِي: ةا َو له َتَعاَى يِف نون:  ،لشدا م يكحشف َعن َسا ﴿َوِمنحه َقوح ُسوَرة  َويِف  ،﴾َيوح

ِقيَاَمة:  ا  بالسا ﴿الح  .﴾والتفت السا

 راِج السِّ  بَاُب 

ُروَن َأن السرا الُْمَفسِّ الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر   ج فِي 

س َأحدهَما: مح َقان:  ،الشا له َتَعاَى يِف الحفرح اًجا وقمرا َوج﴿َوِمنحه َقوح عل فِيَها ِْسَ

له: ﴾منريا اًجا﴿، َوقد فرس َكلِك يِف َقوح س ِْسَ مح  .﴾َوجعل الشا

الثَّانِي: د صىل َو َزاب:  ، اهلل َعَليحِه َوسلمحُمَما َحح له َتَعاَى يِف األح ا إَِى داعيً و﴿َوِمنحه َقوح

نِِه وْساًج   .﴾اا منريً اهلل بِإِكح

ِ السَّ  بَاُب   يَل راب

ل:  ،لدروعا َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الناحح ر وْساب تقيكمُ  ابيَل َْس ﴿َوِمنحه َقوح  يَل احلح

 .﴾قيكم بأسكمتَ 

الثَّانِي: َقِميص َو له َتَعاَى يِف إِبحَراِهيم:  ،الح تغشى ن قطران وْسابيلهم م﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُوُجوههم الناار
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رِيعِ  بَاُب   السَّ

التَّْفِسير أَ  الْحساَوذكر أهل   ب على َوْجَهيْن: ن سرَعة 

بََقَرةَوِمنحه  ،عجلة ُحُضوره وجميئه َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الح ب ُأوَلئَِك َلُم نصي﴿ َقوح

ساب سا﴿َويِف املحَائَِدة  ،﴾ِِماا كسبوا َواهلل ْسيع احلح  .﴾بَواتاقوا اهلل إِن اهلل ْسيع احلح

الثَّانِي: َفَراغ ِمنحهُ إ َو َعة الح َنحَعام: َوِمنح  ،عجاله َوُْسح له َتَعاَى يِف األح ع َوُهَو أْسح ﴿ه َقوح

لق، َوقد ُرِوَي َعن ابحن َعبااس  ،﴾احلاسبني َفَراغ إِكا أَخذ يِف ِحَساب اخلح أَي: ْسيع الح

نحيَا،  ام الدُّ م من َأيا لق عىل قدر نصف َيوح َرِِض اهلل َعنُه َأنه َقاَل: يفرغ اهلل من ِحَساب اخلح

له َتَعا ا َوأحسن مقيال﴿َى: َفَذلِك َقوح تَقرًّ  خري ُمسح
مئِذ  ناة َيوح َحاب اجلح قيل: أهل فَ  .﴾َأصح

ناة. ناة يِف اجلح  اجلح

وطِ  بَاُب  ُق  السُّ

و ُق السُّ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:  طَ َوذكر أهل   فِي 

له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الحُوُقوع َأحدهَما:  .﴾تحنَة سقطواَأَل يِف الحفِ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َراف:  ،الناَدم َو َعح له َتَعاَى يِف األح ا َأَّنم يحدهيم َوَرَأوَوملا سقط يِف أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾قد ضلوا

طَانِ  بَاُب  ْل  السُّ

طَان فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن: ْل ُروَن َأن السُّ الُْمَفسِّ  َوذكر 

له  ،والقهرُ  املحلُك  َأحدهَما: َراِهيم: َوِمنحه َقوح َوَما َكاَن يل َعَليحُكم من ﴿َتَعاَى يِف إِبح

 .﴾ُسلحَطان إَِلا أَن دعوتكم فاستجبتم يل

الثَّانِي: ة َو جا َنحَعام:  ،احلح له َتَعاَى يِف األح َويِف  ،﴾َما مل ينزل بِِه َعَليحُكم ُسلحَطانا﴿َوِمنحه َقوح

  ،﴾بنيَوَلَقد أرسلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا وسلطان مُ ﴿هود: 
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 السماعِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َوْجَهيْن:  السماع فِي  التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

َراك الّسمع املسموعات َأحدهَما: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،إِدح َربنَا إننا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾سمعنَا مناديا ُينَادي

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة هود: َوِمنحه قَ  ،ع الحقلب َوُهَو قبُوله للمسموعَسام َو َما ﴿وح

تَطِيُعوَن الّسمع ف:  ،﴾َكاُنوا َيسح تَطِيُعوَن سمعا﴿َويِف الحَكهح  .﴾َوَكاُنوا ََل َيسح

يِّدِ  بَاُب   السَّ

التَّْفِسير َأن يَد  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: السَّ  فِي 

ج َأحدهَما: وح له َتَعاَى يِف ُيوُسف: ،الزا بَاب﴿ َوِمنحه َقوح  .﴾وألفيا َسيِّدَها َلَدى الح

الثَّانِي: َلِيم َو له َتَعاَى يِف آل عمَران  ،احلح  .﴾َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا﴿َوِمنحه َقوح

 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب

ْ السَّ  بَاُب   ِح ب

 ِ الُْمَفّسرين َأن السبح ف الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: َوذكر بعض   ي 

َفَراغ َأحدهَما: له َتَعاَى يِف املزمل: َوِمنح  ،الح  .﴾ا َطويالإِن َلك يِف الناَهارسبحً ﴿ه َقوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف يس:  ،الدوران َو  .﴾وكل يِف فلك يسبحون﴿َوِمنحه َقوح

ال ر ثَّالِث:َو بَحح له َتَعاَى يِف النازعات:  ،سري السفن يِف الح سابحات وال﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اسبحً 

ِ  بَاُب  ود ُج  السُّ

ِ وَ  ود ف ُج الُْمَفّسرين َأن السُّ الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ذكر بعض   ي 
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َ  َأحدَها: ِعّي، َوُهَو وضع اجلح ح ُجود الرشا له َتَعاَى يِف  ،بحَهة عىل األَرضالسُّ َوِمنحه َقوح

ل:   .﴾َأَل يسجدوا هلل الاِذي خيرج اخلبء﴿النامح

الثَّانِي:  ِعّي َو ح ُكوع الرشا بََقَرة: َوِمنحه قَ  ،الرُّ له َتَعاَى يِف الح بَاب س﴿وح  .﴾جداوادخلوا الح

َن:  ،اَلنقياد واَلستسالم الثَّالِث:وَ  محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا النجم و﴿َوِمنحه َقوح

جر يسجدان  .﴾َوالشا

ْعِي  بَاُب   السَّ

ُروَن َأنّ  الُْمَفسِّ ِ  السعي َوذكر  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: ف  ي 

بََقَرة:  ،يشح املحَ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َويِف يس:  ،﴾ثما ادعهن يأتينك سعيا﴿َوِمنحه َقوح

َعى﴿  .﴾َوَجاء من أقصا املحَِدينَة رجل يسح

الثَّانِي: ُُمَعة:  ،ملحُبَادَرة بِالنِّياِة والعزما َو له َتَعاَى يِف اجلح ا﴿َوِمنحه َقوح َعوح إَِى ككر اهلل  َفاسح

اع يِف َوقَ  ،﴾وكروا البيع َ ْسح
ِ د. َومل يرد بِِه اإلح نَاُه: َبادُروا بِالنِّياِة َواجلح اَل ابحن ُقتَيحبَة: َمعح

 .  املحَيشح

الثَّالِث: َعَمل َو ائِيل:  ،الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح َ ﴿َوِمنحه َقوح ِخَرة وسعى َل ا َومن َأَراَد اآلح

يهمح مشكو ك َكاَن َسعح
إِن سعيكم ﴿َويِف اللايحل: ، ﴾راسعيها َوُهَو ُمؤمن َفُأوَلئِ

  .﴾لشتى
 (ْرَبَعِةاأل )َأْبَواُب

السَّ   هِ فَ بَاب 

َفَهاء فِي الُْمَفّسرين َأن السُّ  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  َوذكر بعض 

ال َأحدَها: ُها بََقَرة ،اجلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح َفَهاء﴿ :َوِمنحه َقوح  .﴾أنؤمن َكاَم آمن السُّ
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ال يَُهود ثَّانِي:َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َفَهاء من النااس﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َسيَُقوُل السُّ

 هم املُنَافُِقوَن. :َوقيل

له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،النَِّساء َوالصبيان الثَّالِث:وَ  توا ال﴿َوِمنحه َقوح َفَهاء َوََل ُتؤح سُّ

َوالُكم  .﴾َأمح

ابِع: الرَّ فهِ  َو اََلك السا بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح ة  َومن يرغب َعن﴿َوِمنحه َقوح ِملا

َراِهيم إَِلا من سفه َنفسه  َأي: أهلكها. ،﴾إِبح

وكِ  بَاُب   السل

الُْمَفّسرين َأنّ  وكَ  َوذكر بعض   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  فِي السل

ُخول َأحدَها: له َتَعاَى  ،الدُّ  .﴾َما سلككم يِف سقر﴿ يِف املدثر: َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: ّن:  ،ُل عح اجلَ  َو له َتَعاَى يِف اجلحِ ِه َومن َخل﴿َوِمنحه َقوح لك من َبني َيَديح فه َفإِناُه يسح

  .﴾رصدا

الثَّالِث: لِيُف  َو ّن:  ،التاكح له َتَعاَى يِف اجلحِ َأي:  ،﴾اا صعدً يسلكه عَذابً ﴿َوِمنحه َقوح

 .قبَة يِف النااريكلفه َأن يصعد ع

ابِع: الرَّ ك َو جر:  ،الّّتح له َتَعاَى يِف احلح َكَذلِك نسلكه يِف ُقُلوب ﴿َوِمنحه َقوح

رمني ر.  ،﴾املحُجح ُك يِف ُقُلوهبم الحكفح التَّْكِذيب فِي قُ َأي: َنّتح وَوقيل: ندخل  ون ُل بهم َفيك

الْقسم اْلول َعَراء:  ،من  رمنيَكَذلِك سلكناه يِف ﴿َومثله يِف الشُّ  .﴾ُقُلوب املحُجح

 ويِّ السَّ  بَاُب 

ِ  َوذكر أهُل  ويَّ  التَّْفِسير الس  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  فِي َأن 

لِيم من اآلفة َأحدَها: ل ،السا َيم: َوِمنحه َقوح اس آيتك َأَل تكلم النا  َقاَل ﴿ه َتَعاَى يِف َمرح

 ا من غري خرس.َأي: َصِحيحً  ،﴾اَليَال سويً  َثاَلَث 
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ا لق يِف ُصوَرة الحبرش لثَّانِي:َو َيم:  ،السوي اخلح له َتَعاَى يِف َمرح فتمثل َلَا ﴿َوِمنحه َقوح

َدة:  ،َأي: عىل َحِقيَقة ُصوَرة الحبرش ،﴾ابرشا سويً  جح واُه َونفخ ثما س﴿َويِف َتنحِزيل السا

 .﴾فسواك فعدلك﴿َويِف اَلنفطار:  ،﴾فِيِه من روحه

الثَّالِث: ل َو َيم: َومِ  ،الحعدح له َتَعاَى يِف َمرح ه: َويِف ط ،﴾أهدك رصاطا سويا﴿نحه َقوح

تََدى﴿ اط السوي َومن اهح َ َحاب الرصِّ  .﴾فستعلمون من َأصح

ابِع: الرَّ تَدي َو له َتَعاَى يِف املحلك:  ،املحُهح اط ا عىل رِصَ َأمن يميش سويً ﴿َوِمنحه َقوح

تَِقيم  َأي: مهتديا. ،﴾ُمسح

 (اْلَخْمَسِة )َأْبَواُب

ِ ْح السِّ  بَاُب   ر

 ِ الُْمَفّسرين َأن السحر ف الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: َوذكر بعض   ي 

ُروف الا  َأحدَها: بََقرَ  ،ِذي َيأحُخذ بِالحعنِي َوالحقلبالسحر املحَعح له َتَعاَى يِف الح ة: َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾يعلُموَن النااس السحر﴿ َعح  .﴾بوهمسحروا أعني النااس واسّته﴿َويِف األح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،الحعلم َو احر ادحع لنا َربك﴿َوِمنحه َقوح  .﴾أيه السا

الثَّالِث: َقَمر:  ،الحَكِذب َو له َتَعاَى يِف الح تَمر﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾ويقولوا سحر ُمسح

َراف  َعح  .﴾وجاؤوا بِسحر َعظِيم﴿األح

ابِع: الرَّ ُنُون َو ائِيل: َوِمنحه َقوح ، اجلح َ  إِن تتبعون إَِلا رجال﴿له َتَعاَى يِف بني إِْسح

َقان. ،﴾مسحورا  َومثله يِف الحفرح

الَْخاِمس: ف َو له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،الرّصح  َأي: ،﴾َأنى تسحرون﴿َوِمنحه َقوح

ق.  ترصفون َعن احلح

ََلمِ  بَاُب   السَّ
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 ِ ََلم ف الُْمَفّسرين َأن السَّ الُْقرْ َوذكر بعض   آن على َخْمَسة أوجه: ي 

م من َأساَمء اهلل عز َوجل ا:َأحدهَ  له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،اسح اَل ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾مسبل السا

َنحَعام:  اَلم﴿َويِف األح  .﴾َلُم َدار السا

الثَّانِي: ُروَفة َو َنحَعام:  ،التاِحياة املحَعح له َتَعاَى يِف األح ن ُيؤمنُوَن ك الاذيَوإِكا َجاءَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بِآَياتِنَا َفقل َسالم َعَليحُكم

ا الَمة من كل رَشّ  لثَّالِث:َو له َتَعاَى يِف هود:  ،السا اهبط بَِسالم منا ﴿َوِمنحه َقوح

جر:  ،﴾وبركات  .﴾ادخلوها بَِسالم﴿َويِف احلح

ابِع: الرَّ رَيح  َو له َتَعاَى يِف الحقدر:  ،اخلح م ن َرهبم من كل َأمر َسالفِيَها بِإِك﴿َوِمنحه َقوح

 َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: خري ِهَي. ،﴾ِهَي 

الَْخاِمس: َِميل َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،الثانَاء اجلح َوَسالم عىل ﴿َوِمنحه َقوح

سلني َراِهيم﴿وفيَها:  ،﴾املحُرح  .﴾َسالم عىل إِبح

َماءِ  بَاُب   السَّ

 ِ َماء ف الُْمَفّسرين َأن السَّ  ُقْرآن على َخْمَسة أوجه: ي الْ َوذكر بعض 

ُروَفة َأحدَها: اَمء املحَعح بََقَرة:  ،السا له َتَعاَى يِف الح اَم ﴿َوِمنحه َقوح تََوى إَِى السا ء ثما اسح

َقِّ ﴿َويِف التغابن:  ،﴾ساموات عَ بح فسواهن َس  ض بِاحلح َرح اَمَوات َواألح  .﴾خلق السا

الثَّانِي: َحاُب  َو له َتَعا ،السا جر: َوِمنحه َقوح اَمء َماء فأنزلنا ﴿َى يِف احلح من السا

 .﴾)فأسقيناكموه

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف نوح:  ،املحََطر َو اَمء َعَليحُكم مدرارً ﴿َوِمنحه َقوح سل السا  .﴾اُيرح

ابِع: الرَّ بَيحت َو َج:  ،سقف الح له َتَعاَى يِف احلح اَمءفليمدد بَِسبَب إَِى ا﴿َوِمنحه َقوح  .﴾لسا
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الَْخ  ناة وسقف الناار اِمس:َو له َتَعاَى يِف هود:  ،سقف اجلح َها َخالِدين فِي﴿َوِمنحه َقوح

ض َرح َمَوات َواألح ناة وقصة أهل الناار. ،﴾َما َداَمت السا ة أهل اجلح  يِف قصا

اءِ  بَاُب  َو  الس

اءَ  َو الس التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه َوذكر أهل   :فِي 

بََقَرة:  ،دلة واملامثلةاملعا َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح م أم مل َسَواء َعَليحِهم أأنذرهت﴿َوِمنحه َقوح

َج:  ،﴾تنذرهم  .﴾َسَواء العاكف فِيِه والباد﴿َويِف احلح

الثَّانِي: ل َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحعدح ا إَِى كلمة َسَواء َبيحننَا ﴿َوِمنحه َقوح َتَعاَلوح

 .﴾َوَبيحنُكم

خان:  ،الحوسط الثَّالِث:وَ  له َتَعاَى يِف الدُّ َِحيم﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾خذوه إَِى َسَواء اجلح

َِحيم﴿الصافات:   .﴾َفاطلع َفَرآُه يِف َسَواء اجلح

ابِع: الرَّ َمر الحبنَي َو َنحَفال:  ،األح له َتَعاَى يِف األح َويِف  ،﴾ءفانبذ إَِليحِهم عىل َسَوا﴿َوِمنحه َقوح

َنح   .﴾َفإِن تَوّلوا َفقل آكنتكم عىل َسَواء﴿بِيَاء: األح

الَْخاِمس: د َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الحَقصح بِيل﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َوَضلُّوا َعن َسَواء السا

بِيل﴿َويِف الحَقَصص:   .﴾َعسى َريبِّ َأن هيديني َسَواء السا

يِّئَاِت  بَاُب   السَّ

التَّْفِسير َأنَّ  ِ  يئاِت الس َوذكر أهل  الُْقْرآن على َخْمَسةِ ف  أوجه:  ي 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الرّشك َأحدَها: َبة للاذين ﴿َوِمنحه َقوح َوَليحَست التاوح

يِّئَات مُلوَن السا  .﴾يعح

الثَّانِي: َعَذاب َو له َتَعاَى يِف الزمر:  ،الح ن ذيَفَأَصاهَبُمح سيئات َما كسبوا َوالا ﴿َوِمنحه َقوح

 َسيُِصيبُُهمح سيئات َما كسبوا
ِ
 .﴾ظلُموا من َهُؤََلء



104 
 

الثَّالِث: َراف:  ،الّْض  َو َعح له َتَعاَى يِف األح ََسنَاِت ﴿َوِمنحه َقوح وبلوناهم بِاحلح

يِّئَات عني﴿َويِف هود:  ،﴾والسيئات  .﴾ليَُقولن كهب السا

ابِع: الرَّ ّ  َو له َتَعاَى يِف املحُؤمن:  ،الرشا  .﴾فوقاه اهلل سيئات َما مكروا﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: َجال َو له َتَعاَى يِف هود:  ،إتحيَان الرِّ مُلوَن ﴿َوِمنحه َقوح َومن قبل َكاُنوا يعح

يِّئَات  .﴾السا

 َسة(َما َفوق اْلَخْم )َأْبَواُب

رِف  بَاُب   السَّ

رف  الُْمَفّسرين َأن السَّ الُْقْرآن على ِستَّة أوجه: َوذكر بعض   فِي 

ُُروج َعاما جيب ا:َأحدهَ  ائِيل:  ،اخلح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح يِف  َفاَل يرسف﴿َوِمنحه َقوح

َقتحل  َأي: ََل تقتل غري من ََل جيب َقتله. ،﴾الح

الثَّانِي: ََرام َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلح  .﴾اوبدارً  اََل َتأحُكُلوَها إْسافً ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّ  ِصيَةاَل الِث:َو َقان:  ،نفا  يِف املحعح له َتَعاَى يِف الحفرح إِكا َأنحفُقوا مل  َوالاذين﴿َوِمنحه َقوح

ُفوا ِ  .﴾ُيرسح

ابِع: الرَّ َاَلل َو ِريم احلح َراف:  ،حَتح َعح له َتَعاَى يِف األح ب َوََل ترسفوا إِناه ََل حي﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾املرسفني

الَْخاِمس: له تَ  ،الرّشك َو َحاب ﴿َعاَى يِف حم املحُؤمن: َوِمنحه َقوح َوَأن املرسفني هم َأصح

 .﴾الناار

اِدس: السَّ ُنوب َو له َتَعاَى ، اَلفراط يِف الذُّ ن َيا عبَادي الاذي﴿يِف الزمر:  َوِمنحه َقوح

َة اهلل ُفوا عىل أنفسهم ََل تقنطوا من َرمحح  .﴾َأْسح

بِيلِ  بَاُب   السَّ



105 
 

بِيل  السَّ التَّْفِسير َأن  ِ َوذكر أهل  الُْقْرآن على أحَد ف  َوجها:  عشرَ  ي 

بََقَرة:  ،الطااَعة َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َويِف ُسوَرة  ،﴾اهلل نفقوا يِف َسبِيلأو﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الاذين آمنُوا ُيَقاتُلون يِف َسبِيل اهلل﴿النَِّساء: 

الثَّانِي: بَاَلغ َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح بَيحت﴿َوِمنحه َقوح من  َوهللا عىل النااس حج الح

تََطاَع إَِليحِه َسبِيال  .﴾اسح

الثَّالِث: رج َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحخح  ،﴾يالَأو جَيحَعل اهلل َلُنا َسبِ ﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ تَطِيُعوَن َسبِيال﴿َويِف بني إِْسح  .﴾فضلوا َفاَل َيسح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: َومِ  ،املسلك َو ا وساء إِناه َكاَن َفاِحَشة ومقت﴿نحه َقوح

ائِيل. ،﴾َسبِيال َ  َومثله: يِف بني إِْسح

الَْخاِمس: ِعَلل َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح ا َفإِن أطعنكم َفاَل َتبحُغو﴿َوِمنحه َقوح

 ا بعد الطااَعة فتكلفها َأن حتبك.َأي: ََل تعلل َعَليحهَ  ،﴾َعَليحِهنا َسبِيال

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الّدين َو  ﴾ملحُؤمننِيَ َويتبع غري َسبِيل ا﴿َوِمنحه َقوح

ل:   .﴾ادحع إَِى َسبِيل َربك﴿َويِف الناحح

ابِع:  السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الطاِريقَو َويِف  ،﴾يالَسبِ  تَُدونَ َوََل هَيح ﴿َوِمنحه َقوح

بِيل﴿الحَقَصص:   .﴾َعسى َريبِّ َأن هيديني َسَواء السا

الثَّاِمن: ة َو جا له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلح َن عىل يَولنح جَيحَعل اهلل للحَكافِرِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾عل اهلل لكم َعَليحِهم َسبِيالَفاَم ج﴿ :وفيَها، ﴾املحُؤمننَِي َسبِيال

التَّاِسع: عُ  َو له َتَعاَى يِف حم عسق:  ،دوانُ الح ك َما َعَليحِهم من َسبِي﴿َوِمنحه َقوح
ل َفُأوَلئِ

بِيل عىل الاذين يظحلُموَن النااس  .﴾إِنااَم السا



106 
 

ثحم والعاشر: ِ له َتَعاَى يِف آل عمَران: َوِمنحه ،اإلح يني﴿ َقوح ُمِّ  َقاُلوا َليحَس علينا يِف األح

ِسننَِي من َسبِيل﴿ َبَراَءة: يِف  ،﴾َسبِيل  .﴾َما عىل املحُحح

الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،املحلاةُ  َو إَِى اهلل  دحُعوقل َهِذه سبييل أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾عىل َبِصرَية

وءِ  بَاُب   الس

التفسير آن على أحد عشر وذكر أهل  القر وء يف  الس  وجها:  أن 

ةَأحدَها:  بَ َوِمنحه  ،الشدا له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح َعَذاب﴿َقَرة: َقوح ، ﴾يسومونكم سوء الح

د عح ساب﴿: َويِف الرا  .﴾ُأوَلئَِك َلُم سوء احلح

الثَّانِي:  له َتَعاَى يِف ُيوُسف: َو َنى. َوِمنحه َقوح ، ﴾اا َجَزاء من َأَراَد بأهلك سوءً مَ ﴿الزِّ

رأ سوء﴿م: يَ ، َويِف َمرح ﴾َما علمنَا َعَليحِه من سوء﴿ا: وفيهَ   .﴾َما َكاَن َأبوك امح

الثَّالِث:  َراف َوهود وَ ، الحعقرَو َعح له َتَعاَى يِف األح ا َوََل ْتسوه﴿الشعَراء: َوِمنحه َقوح

 .﴾بِسوء

ابِع:  الرَّ له َتَعاَى يِف طه والنمل والقصص:  ،الربصَو َضاء من يح خترج بَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾غري سوء

الَْخاِمس:  د: َومِ  ،الحَعَذابَو عح له َتَعاَى يِف الرا هلل بِقوم سوءا َفاَل َوإِكا َأَراَد ا﴿نحه َقوح

 .﴾مرد َلهُ 

اِدس: السَّ ل: ، الرّشك َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة الناحح  ،﴾َما ُكناا نعمل من سوء﴿َوِمنحه َقوح

اَلم  غُ ، َقاَل مَقاتل: نزلت يِف جرب﴾ذين عِمُلوا السوء بَِجَهاَلةإِن َربك للا ﴿ وفيَها

ِمّي  َ َْضح ياَمنأكرهه عىل الحك ،َعامر بن احلح ِ ر َوَقلبه مطمئن بِاإلح  .فح



107 
 

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: ، الشتم َو ر ب﴿َوِمنحه َقوح َهح السوء ََل حيب اهلل اجلح

ل إَِلا من ظلم  طوا إَِليحُكم َأيحدهيم وألسنتهمويبس﴿، َويِف املمتحنة: ﴾من الَقوح

 .﴾وءبالس

الثَّاِمن:  ُّ َو له َتَعاَى يِف  ،الْضُّ َراف: َوِمنحه َقوح َعح ل: ، َويِف ا﴾َوَما مسني السوء﴿األح لنامح

 .﴾ويكشف السوء﴿

التَّاِسع: نب َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الذا َبة عىل اهلل﴿َوِمنحه َقوح ين للاذ إِنااَم التاوح

مُلوَن السوء بَِجَهاَلة  .﴾يعح

َقتحل والزيمة العاشر:و له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح مَ ﴿َوِمنحه َقوح من اهلل  ةفانقلبوا بِنِعح

َزاب: ﴾َوفضل مل يمسسهم سوء َحح  .﴾اإِن َأَراَد بكم سوءً ﴿، َويِف األح

الَْحادِي عشر: نى  َو له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن:  ،"بئس  "بَِمعح نَة َوَلُم ال﴿َوِمنحه َقوح لاعح

ارَوَلُم س  .﴾وء الدا

ِ  )آخرُ  ينِ ال تاِب ك  (سَّ

* * *
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 (الشينِ  )كتاُب 

  باًبا َوِهي َثَماِنَيُة

 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب
 الشفاءِ  باُب 

التفسير أن َفاء وذكر أهل  آن على ثَلثة أو الشَّ القر  :جهيف 

َفرُح  َأحدَها: له َتَعاَى يِف َبرَ  ،الح َأَراَد  ،﴾قوم ُمؤمنني ويشف ُصُدور﴿اَءة: َوِمنحه َقوح

 َفرح ُقُلوهبم.

الثَّانِي: َعافِيَة َو َعرَ  ،الح له َتَعاَى يِف الشُّ  .﴾َوإِكا َمرضت َفُهَو يشفني﴿اء: َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: بَيَان َو له َتَعاَى يِف يُ  ،الح ُدور﴿وُنس: َوِمنحه َقوح ، َويِف حم ﴾وشفاء ملا يِف الصُّ

َدة:  جح  .﴾لاِذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاء  ُقلح ُهَو لِ  ﴿السا

 قاءِ الشَّ  باُب 

التفسير أنَّ  آن على ثَلثة أوجهالش وذكر أهل  القر اء يف   :ق

له َتَعاَى يِف ُسوَرة طه:  ،التاَعب َأحدَها: آن ﴿َوِمنحه َقوح ُقرح طه َما أنزلنَا َعَليحك الح

 .﴾َفاَل يضل َوََل يشقى﴿ ،وفيَها ﴾لتشقى

الثَّانِي: يَ  ،يَانُ الحِعصح  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة َمرح  .﴾اشقيً  اَومل جَيحَعلنِي جبارً ﴿م: َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ر َو له َتَعاَى يِف ُسو ،الحكفح ، َأي: ﴾َفمنهمح شقي َوَسِعيد﴿َرة هود: َوِمنحه َقوح

 َكافِر َوُمؤمن. 

 ركِ الشِّ  باُب 

 ِ الّشرك ف التَّْفِسير َأن   َثََلَثة أوجه: ي الُْقْرآن علىَوذكر أهل 
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له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،َأن يعدل بِاهللا َغريهَأحدَها:   َوََل واعبدوا اهلل﴿َوِمنحه َقوح

ُكوا بِِه َشيحئا ِ ك بِهِ إِن ﴿، وفيَها: ﴾ُترشح فر أَن ُيرشح قُ  ،﴾اهلل ََل يغح ََعّم يِف الح آن.َوُهَو األح  رح

الثَّانِي:  َراف:  ،دون ِعبَاَدتهرشيك يِف َطاَعته  ادخاُل َو َعح له َتَعاَى يِف األح َوِمنحه َقوح

َكاء فِياَم آتامهاجع﴿ َراِهيم: ﴾ال َلُه رُشَ ِميَة ولدمها. َويِف إِبح ، َأي: أطاعا إِبحلِيس يِف َتسح

 َأي: يِف الطااَعة.، ﴾ كفرت باَِم أرشكتموين من قبلإيِنِّ ﴿

الثَّالِث:  اَملَو َعح َياء يِف األح ف: َوِمنح  ،الرِّ له َتَعاَى يِف الحَكهح ك بِعبَ وَ ﴿ه َقوح ة ربه ادِ ََل ُيرشح

 .﴾اأحدً 

 رىالشِّ  باُب 

الشِّ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: َوذكر أهل   رى فِي 

تَاعَ  َأحدَها: نى ابح له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،بَِمعح ّتى من املحُ ﴿َوِمنحه َقوح ؤمننَِي إِن اهلل اشح

َوالمح أنفسهم   .﴾َوَأمح

الثَّانِي: نى َباعَ  َو بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح َّتوا بِِه أنف﴿َوِمنحه َقوح ن سهم أَ بئحَساَم اشح

 .﴾يكفروا باَِم أنزل اهلل بغيا

الثَّالِث: تَار َو بََقَرة، اخح له َتَعاَى يِف الح اَللَ ﴿ :َوِمنحه َقوح َّتوا الضا ة ُأوَلئَِك الاذين اشح

َّتوَن بِِه ثمنا َقلِيال﴿ وفيَها ،﴾دىبِالح   .﴾يشح

 ا َفْوقَها(ْرَبَعة َوَماأل )َأْبَواُب

طانِ الشَّ  باُب   ي

الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه:  ْطَان فِي  ي الُْمَفّسرين َأن الشَّ  َوذكر بعض 

بََقرَ  ،الكاهن َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح قيل: ، وَ ﴾مَوإِكا خلوا إَِى شياطينه﴿ة: َوِمنحه َقوح

ر.  هم رؤساؤهم يِف الحكفح



110 
 

الثَّانِي: نحس َو ِ ّن َواإلح َنحَعام: ، الطاغي من اجلحِ له َتَعاَى يِف األح نحس  شياطني﴿َوِمنحه َقوح ِ اإلح

نّ   .﴾َواجلحِ

الثَّالِث: َياة َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،احلح يَاطِ  طلعها﴿َوِمنحه َقوح  .﴾نيَكَأناُه ُرُؤوس الشا

ا الرَّ َقان:  ،ُأمياة بن خلف بِع:َو له َتَعاَى يِف الحفرح نح ﴿َوِمنحه َقوح يحَطان لْلح َسان َوَكاَن الشا

 ، َوقيل: ُأِريد بالشيطان َها ُهنَا َأُبو جهل. وباإلنسان عقبَة بن أيب معيط.﴾خذوَل

ب    ع  يا الش    َبا
الشيع فِي الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: َوذكر أهُل   التَّْفِسير َأن 

َنحَعام:  ،الحفر  َأحدَها: له َتَعاَى يِف األح َكاُنوا إِن الاذين فرقوا دينهم وَ ﴿َوِمنحه َقوح

جر: ﴾شيًعا لني من قبلك يِف شيعِ  َوَلَقد أرسلنَا﴿، َويِف احلح َوا  .﴾األح

الثَّانِي: ل َوالنّسب َو َهح له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،األح ا َهذَ شيعته وَ  َهَذا من﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل. ، َأَرادَ ﴾من عدوه َ  من َأهله يِف النَّسب إَِى بني إِْسح

الثَّالِث: َيم:  ،أهل املحلاة َو له َتَعاَى يِف َمرح  لننزعن من كل شيَعة َأهيمح ثما ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوَلَقد أهلكنا أشياعكم﴿َمر: ، َويِف الحقَ ﴾َأشد

ابِع: الرَّ َواءُ  َو َهح تَلَفةُ  األح َنحَعام: َوِمنح  ،املحُخح له َتَعاَى يِف األح  .﴾ًعاَأو يلحبِسُكمح شي﴿ه َقوح

ِهيدِ  بَاُب   الشَّ

الش َوذكر أهُل  الُْقْرآن على  هيدالتَّْفِسير َأن   أوجه: سبعةِ فِي 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،النابِي املحبلغ َأحدَها:  كلِّ نَا منُ كا ِجئح َفكيف إِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾بَِشِهيد   أمة  

الثَّانِي: َافِظُ  لُك ـمَ الح  َو له َتَعاَى يِف  :  ،احلح ق كل نفس َمعَها سائ َوَجاَءت﴿َوِمنحه َقوح

َهَداء﴿، َويِف الزمر: ﴾وشهيد  .﴾َوِجيء بالنبيني َوالشُّ
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الثَّالِث: اَلم َو د َعَليحِه السا له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،أمة حُمَما ا َمَع فاكتبن﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اِهدينالشا 

ابِع: الرَّ َ  َو اِهد بِاحلح ُهود َعَليحهِ الشا بََقَرة:  ،قِّ عىل املحَشح له َتَعاَى يِف الح لِتَُكوُنوا ﴿َوِمنحه َقوح

ُسول َعَليحُكم َشِهيدً ُشَهَداء عىل النااس َويكو  .﴾ان الرا

الَْخاِمس: َقتِيل يِف َسبِيل اهلل َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة ،الح من النابِيني ﴿النَِّساء:  َوِمنحه َقوح

نيَ  َوالصديقني احِلِ َهَداء َوالصا َِديد: ، ﴾َوالشُّ َهَداء ِعنحد َرهبم َلُم َوالشُّ ﴿َويِف احلح

 .﴾مح هُ رُ جح أَ 

اِدس: السَّ َاِِض  َو بََقَرة:  ،احلح له َتَعاَى يِف الح ُقوب ء إِكح حْض يَ أم ُكنحتُم ُشَهَدا﴿َوِمنحه َقوح عح

ت  .﴾املحَوح

السَّ  ِ َو نَم ع:اب يك َوُهَو الصا ِ له َتَعاَى  ،الرشا بََقَرة َوِمنحه َقوح كم َوادعوا شهداء﴿: يِف الح

 .﴾من دون اهلل

ِ الشَّ  بَاُب   جر

ِ  الّشجرَ  التَّْفِسير َأنَّ  َوذكر أهُل   ا:َوجهً  عشرَ  ي الُْقْرآن على أحَد ف

له َتَعاَى يِف ُسو ،َلُه َسا الّشجر الاِذي  َأحدَها: َ َوِمنحه َقوح محح والنجم ﴿ن: َرة الرا

جر يسجدان  .﴾َوالشا

الثَّانِي: بََقَرة ،مُ الحَكرح  َو له َتَعاَى: يِف ُسوَرة الح َجَرةوَ ﴿ َوِمنحه َقوح  :قيل ﴾ََل تقربا َهِذه الشا

نحَطة. ،َنبَات َأو َسا  ِ  َوقيل: ِهَي احلح

الثَّالِث: تُونالزا  َو له َتَعاَى يِف املحُؤم ،يح  .﴾ناءوشجرة خترج من طور س﴿: ننِيَ َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ ائِيل:  ،الزقوم َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح  والشجرة امللعونة يِف ﴿َوِمنحه َقوح

آن ُقرح َا َش ﴿، َويِف الصافات: ﴾الح َِحيم يِف أصلِ  َجَرة خترُج إَِّنا  .﴾اجلح
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الَْخاِمس: َلة َو َراِهيم:  ،الناخح له َتَعاَى يِف إِبح يبَة  كلمة ط مثاًل ِضب اهلل﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾كشجرة طيبَة

اِدس: السَّ َراِهيم: َوِمنحه َقوح  ،ظلاحلن َشَجَرةُ  َو ة َومثل كلمة خبيث﴿له َتَعاَى يِف إِبح

 .﴾كشجرة خبيثة

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة الحَقَصص: ، َشَجَرة العوسج َو  ُنودي من﴿َوِمنحه َقوح

ب َيحمن يِف الح جَ شاطئ الواد األح َعة املحُبَاَرَكة من الشا  .، َوَكاَنت َشَجَرة العوسج﴾َرةقح

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف الصافات:  ،َشَجَرة القرع َو َجَرة من ا َعَليحِه َش وأنبتن﴿َوِمنحه َقوح

طِني  .﴾َيقح

التَّاِسع: له َتَعاَى يِف ُسوَرة يس:  ،شجر املرخ والعفار َو لكم ل الاِذي جع﴿َوِمنحه َقوح

َْض َنارا من َخح تِي توري هَبا ا"، َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: ﴾الّشجر األح َ َأَراَد هَبا الزنود الا َراب ألح عح

ُروف ،من شجر املرخ والعفار  ."َوُهَو شجر َمعح

َفتحح: ، مَرةُ السا  والعاشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح  إِكح ُيبَايُعوَنك حَتَت ﴿َوِمنحه َقوح

َجَرة َجَرة َسُمَرةُ  َكاَنت، وَ ﴾الشا َوَقاَل ابحن َفارس: والسمرة َواِحَدة السمر ، َهِذه الشا

 َوُهَو شجر الطلح.

الَْحادِي عشر: َراهِ  َو اَلمإِبح َلِيل َعَليحِه السا له َتَعاَى يِف النُّور:  ،يم اخلح ُيوقد ﴿َوِمنحه َقوح

لم يِف د صىل اهلل َعَليحِه َوسحُمَما  َوَهَذا مثل ِضبه اهلل َتَعاَى لنبينا ﴾من َشَجَرة مباركة

له:  بَاح﴿َقوح له: إَِى قَ  ﴾مثل نوره كمشكاة فِيَها ِمصح ، ﴾ُيوقد من َشَجَرة مباركة﴿وح

اَلم َراِهيم َعَليحِه السا ة إِبح يا  .َأي: ُهَو من ُكرِّ

 (شينِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (ادِ الصَّ  كتاُب ) 

 َأْبَواب  َوُهَو عشَرُة

 (ِن)َأْبَواب اْلَوْجَهْي

 دِ الصَّ  بَاُب  

الُْمَفّسرَوذكر  الُْقْرآن على  َأنّ  ينبعض   : َوْجَهيْنِ الصد فِي 

َراض َأحدهَما: عح ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اإلح َعنحك  دونَ يصُّ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ورأيتهم يصدون وهم مستكربون﴿َويِف املحُنَافِقني:  ،﴾صدودا

الثَّانِي: َج: َوِمنح  ،املحَنحع َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة احلح ن إِن الاذين كفُروا ويصدون عَ ﴿ه َقوح

 .﴾َسبِيل اهلل

اطِ  بَاُب  َر  الصِّ

اطَ  التَّْفِسير َأنّ  َوذكر أهُل  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: الصر  فِي 

َراف:  ،الطاريُق  دهَما:َأح َعح له َتَعاَى يِف األح اط ﴿َوِمنحه َقوح َوََل تقعدوا بُِكل رِصَ

َِحيم﴿َويِف الصافات:  ،﴾عدونتو اط اجلح  .﴾فاهدوهم إَِى رِصَ

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الحَفاحِتَة:  ،الّدينُ  َو تَقيم﴿َوِمنحه َقوح اط املحُسح َ َويِف  ،﴾اهدنا الرصِّ

َنحَعام:  بُعوهُ ﴿األح تَِقياًم َفاتا اطِي ُمسح  .﴾َوَأن َهَذا رِصَ

فِّ  بَاُب   الصَّ

الُْمَفّسري فَّ َوذكر بعض  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: ن َأن الصَّ  فِي 

ُروف َأحدهَما: ّف املحَعح ّف:  ،الصا له َتَعاَى يِف ُسوَرة الصا إِن اهلل حيب ﴿َوِمنحه َقوح

افاات صفا﴿َومثله:  ،﴾الاذين ُيَقاتُلون يِف َسبيله صفا  .﴾َوالصا
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الثَّانِي: مع َو ف: ،اجلح له َتَعاَى يِف الحَكهح يِف وَ  ،﴾اوعرضوا عىل َربك صفً ﴿ َوِمنحه َقوح

م﴿: طه يَوح  .﴾ثما ائحتُوا صفا َوقد أَفحلح الح

ْومِ  بَاُب   الصَّ

وْ  الُْمَفّسرين َأن الصَّ الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   م فِي 

ُروفا َأحدهَما: ِعّي املحَعح ح م الرشا وح بََقَرة:َوِمنحه  ،لصا له َتَعاَى يِف الح م يحكُ َعلَ  َب تِ كُ ﴿ َقوح

ر فليصمه﴿وفيَها:  ،﴾الّصيامُ  هح  .﴾َفمن شهد ِمنحُكم الشا

الثَّانِي: ل ،تمح الصا  َو َيمَوِمنحه َقوح  .﴾اإيِنِّ نذرت للرمحن صومً ﴿: ه َتَعاَى يِف ُسوَرة َمرح

 َما َفْوقَها(َو الثََّلاَثِة )َأْبَواُب

ِ  بَاُب  بْر  الصَّ

بْرَ  الُْمَفّسرين َأن الصَّ ِ  َوذكر بعض  الُْقرْ ف  أوجه: آن على َثََلَثةِ ي 

ربح َنفسه َوُهَو حبس النافسال َأحدَها: له َتَعاَى يِف  ،صا آل عمَران:  َوِمنحه َقوح

َراِهيم:  ،﴾الصابرين والصادقني﴿  .﴾أجزعنا أم َصربَنا﴿َويِف إِبح

الثَّانِي: م َو وح بََقَرة:  ،الصا له َتَعاَى يِف الح تَِعينُوا بِالصربِ ﴿َوِمنحه َقوح اَلةوَ  َواسح  .﴾الصا

الثَّالِث: له َتَعاَى فِيَها:  ،اجلرأة َو اَم َأي: فَ  ،﴾َفاَم أصربهم عىل الناار﴿َوِمنحه َقوح

َرابِيًا حلف َلُه رجل َكاِكب  ،ككره الحفراء ،أجرأهم عىل الناار َمِعي: َأن َأعح َصح َوحكى األح

َعَرايِب َما أصربك عىل اهلل: ُيِريد َما أ َفَقاَل َلهُ   جرأك عىل اهلل.األح

يَْحةِ  بَاُب   الصَّ

يَْحةَ  الصَّ التَّْفِسير َأن   ه:فِي الُْقْرآن على َثََلَثة أوج َوذكر أهل 
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اَلم َصيحَحةُ  َأحدَها: ائِيل َعَليحِه السا َ له َتَعاَى:  ،ِجربح يحَحة﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َفَأَخذهتم الصا

الثَّانِي: افيلوى من إِ األُ  النفخةُ  َو َ له َتَعاَى يِف ُسوَرة يس: َوِمنحه  ،ْسح  إِن َكاَنتح ﴿َقوح

َما ينظُروَن إَِلا َصيحَحة َواِحَدة ﴿وفيَها:  ،﴾َفإِكا هم خامدون َواِحَدةً  إَِلا َصيحَحةً 

 .﴾ونَ مُ صِّ تأخذهم وهم خَيِ 

الثَّالِث: افيل َأيحضاالنفخة  َو َ له َتَعاَى يِف يسوَ  ،الثاانِيَة من إْسح ت إِن َكانَ ﴿ :ِمنحه َقوح

يحَحة ﴿َويِف  :  ،﴾إَِلا َصيحَحة َواِحَدة َفإِكا هم مَجِيع لدينا حمْضون م يسمُعوَن الصا َيوح

ُُروج م اخلح َقِّ َكلِك َيوح  .﴾بِاحلح

الصعِق  الصاعقةِ  بَاُب   و

الُْمَفّسرين َأن الصاعقةَ  الصعَق  َوذكر بعض  ِ  و الُْقْرآن على أَْربََعة أوجهف  :ي 

ت َأحدَها: له َتَعاَى:  َوِمنحه ،املحَوح ت َويدل  ،﴾فأخذتكم الصاعقة﴿َقوح نِي: املحَوح َيعح

له َتَعاَى:   .﴾ثما بعثناكم من بعد موتكم﴿َعَليحِه َقوح

الثَّانِي: َعَذاب َو َدة:  ،الح جح له َتَعاَى يِف حم السا ُتُكمح َصاِعَقة مث﴿َوِمنحه َقوح ل َفقل َأنحَذرح

 .﴾َوَثُمود   َصاِعَقة َعاد  

الثَّالِث: تِي  َو َحاب الا د:  ،تظهر ِمنحهُ صواعق السا عح له َتَعاَى يِف الرا سل ﴿َوِمنحه َقوح َوُيرح

َواِعق َفُيِصيب هَبا من َيَشاء  .﴾الصا

ابِع: الرَّ غَ  َو ِ الح َراف:  ،يشح َعح له َتَعاَى يِف األح  َأي: ،﴾اقً عِ ُموَسى َص  را وَخ ﴿َوِمنحه َقوح

 ا َعَليحِه.مغشيً 

 ِب احِ الصَّ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنّ َوذ الْ  كر بعض   ُقْرآن على تِْسَعة أوجه:الصاحب فِي 
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م:  ،لنابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلما َأحدَها: له َتَعاَى: يِف الناجح م إِكا والنج﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوَما َصاحبُكم بمجنون﴿َويِف التكوير:  ،﴾هوى َما ضل َصاحبُكم َوَما غوى

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،ّصديق َرِِض اهلل َعنهُ و بكر الَأبُ  َو إِكح َيُقول ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾لَصاحبه ََل حتزن

الثَّالِث: َوالَِدان َو َنحَعام:  ،الح له َتَعاَى يِف األح دى﴿َوِمنحه َقوح َحاب َيدُعوَنُه إَِى الح  َلُه َأصح

ِه. ،﴾ائتنا  َأَراَد َأَبَويح

ابِع: الرَّ َخ َو ف: َوِمنح  ،األح له َتَعاَى يِف الحَكهح  .﴾َقاَل َلُه َصاحبه َوُهَو حياوره﴿ه َقوح

الَْخاِمس: ج َو وح له َتَعاَى يِف عبس:  ،الزا  بَ احِ َص وَ ﴿َوِمنحه َقوح
 .﴾يهِ نِ بَ ه وَ تِ

اِدس: السَّ اكِن َو َراف:  ،السا َعح له َتَعاَى يِف األح َحاُب ﴿َوِمنحه َقوح ناةِ  ونادى َأصح  اجلح

َحاَب  ناة﴿وفيَها:  ،﴾ارِ النا  َأصح َحاب اجلح َحاب الناار َأصح  .﴾ونادى َأصح

ابِع: السَّ م َو َقوح َعَراء:  ،الح له َتَعاَى يِف الشُّ َحاب ُموَسى إِناا ﴿َوِمنحه َقوح َقاَل َأصح

 .﴾ملدركون

الثَّاِمن: ِقيُق  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الرا  .﴾باجلنِب  والصاحُب ﴿َوِمنحه َقوح

ا له َتَعاَى يِف املدثر:  ،اخلازنُ  لتَّاِسع:َو َحاب الناار إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح َوَما جعلنَا أَصح

 .﴾َماَلئَِكة

ِ  بَاُب  ََلة  الصَّ

ََلة أهُل  َوذكرَ  الصَّ  فِي الُْقْرآن على عشَرة أوجه: التَّْفِسير َأن 

ِعياة َأحدَها: ح اَلة الرشا له َتَعاَى  ،الصا  الاذين ُيِقيُمونَ ﴿َرة املحَائَِدة: يِف ُسو َوِمنحه َقوح

َكاة توَن الزا اَلة َوُيؤح َكاِة. ،﴾الصا  َوَكَذلَِك كل َصاَلة مقّتنة بِالزا
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الثَّانِي: ِفَرة َو َزاب:  ،املحَغح َحح له َتَعاَى يِف األح ىل إِن اهلل َوَماَلئَِكته يصلوَن ع﴿َوِمنحه َقوح

لِياًم  َليحِه وسلمواالنابِي َيا َأهيَا الاذين آمنُوا صلوا عَ  ِفَرةا َفَصاَلة اهلل َتَعاَى  ﴾َتسح وفيَها:  ،ملحَغح

 .﴾ُهَو الاِذي ُيَصيلِّ َعَليحُكم َوَماَلئَِكته﴿

الثَّالِث: َفار َو تِغح ِ  ،اَلسح َيتنَيح ُكوَرة يِف َهاتني اآلح ِ يِف َوِمنحه َصاَلة املحَاَلئَِكة املحَذح  اللاتنَيح

َزاب َحح َفار.َوَصاَلة املحَ  ،األح تِغح  اَلئَِكة اَلسح

الرَّ  َعاء ابِع:َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الدُّ َعَليحِهم إِن َصاَلتك سكن  صلِ وَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َلُم

الَْخاِمس: ِقَراَءة َو ائِيل:  ،الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح َوََل  َوََل جتحهر بصالتك﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هَبا تح خَتافِ 

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف هود:  ،الّدين َو ك َما يع ك تأمركَ أصالتُ ﴿َوِمنحه َقوح ُ  بدُ َأن َنّتح

 .﴾آَباُؤَنا

ابِع: السَّ اَلة َو َج:  ،َموِضع الصا له َتَعاَى يِف احلح  يع  َوب صوامعُ  متح دِّ لُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ومساجدُ  وصلوات  

الثَّاِمن: ُُمَعة َو له َتَعاَى  ،َصاَلة اجلح ُُمَعة: َوِمنحه َقوح اَلة من َيوح ﴿: يِف اجلح م إِكا ُنودي للصا

ا إَِى ككر اهلل َعوح ُُمَعة َفاسح  .﴾اجلح

التَّاِسع: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،َصاَلة الحَعرصح  َو بُِسوََّناَُم ِمنح َبعح  ﴿َوِمنحه َقوح اَلةِ حَتح ِد الصا

﴾. 

نَاَزة والعاشر: له َتَعاَى  ،َصاَلة اجلحِ نحُهم مِ  حد  عىل أَ  َوََل تصلِ ﴿يِف َبَراَءة:  َوِمنحه َقوح

 .﴾ىل َقربها َوََل تقم عَ َماَت أبدً 

 ِح ََل الصَّ  بَاُب 
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الّصَلَح  التَّْفِسير َأن   أوجه: فِي الُْقْرآن على عشَرةِ  َوذكر أهل 

ياَمن َأحدَها: ِ د:  ،اإلح عح له َتَعاَى يِف الرا خُلوََّنَا َومن صلح ﴿َوِمنحه َقوح جناات عدن يدح

نَي مِ ﴿َويِف النُّور:  ،﴾من آَبائِِهم وأزواجهم وكرياهتم احِلِ  .﴾ن عبادُكمح َوإَِمائُِكمح َوالصا

الثَّانِي: بََقَرة:  ،لو املحنزَلةعُ  َو له َتَعاَى يِف الح ِخَرة ملن الصا ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾احِلنيَوإناُه يِف اآلح

الثَّالِث: فحق َو له َتَعاَى يِف  ،الرِّ َراف: َوِمنحه َقوح َعح لح﴿األح  ،﴾اخلفني يِف قوِمي َوأصح

احِلني﴿َويِف الحَقَصص:   .﴾ستجدين إِن َشاَء اهلل من الصا

 ِ اب الرَّ لق ع:َو ِوَية اخلح َراف:  ،َتسح َعح له َتَعاَى يِف األح َأي:  ،﴾اَلئِن آتيتنا َصاحل﴿َوِمنحه َقوح

لق.  سوي اخلح

الَْخاِمس: َسان َو حح ِ له َتَعاَى  ،اإلح اَلح َما  إِن ُأِريدُ ﴿ يِف هود: َوِمنحه َقوح ِصح إَِلا اإلح

ُت  تََطعح  .﴾اسح

اِدس: السَّ بََقَرة:  ،الطااَعة َو له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾مصلحون َقاُلوا إِنااَم َنحن﴿َوِمنحه َقوح

َراف:  َعح ض بعد إصالحها﴿األح  َأي: بعد الطااَعة فِيَها.  ،﴾َوََل تفسدوا يِف األَرح

ابِع السَّ ََماَنة :َو ف:  ،َأَداء األح له َتَعاَى يِف الحَكهح ا َصاحلا﴿َوِمنحه َقوح أَي:  ،﴾َوَكاَن َأبومُهَ

 َكاَنا َكوي َأَماَنة.

الثَّاِمن: َوالِدين َو ائِيل:  ،بر الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح اَم يِف ربُكم أعلم بِ ﴿َوِمنحه َقوح

.َأي: بارين بِاآلح  ،﴾نفوسكم إِن َتُكوُنوا صاحلني
ِ
 َباء

التَّاِسع: ي عَ  َو ُروِف َوالناهح َمر بِاملحَعح له َتَعاَى يِف هود:  ،ن املحُنكراألح َوَما َكاَن ﴿َوِمنحه َقوح

لَها مُ   صح َربك ليهلك الحقرى بُظلحم َوَأهح
َن َعن  ،﴾ونَ حُ لِ ُروِف َوينحَهوح أَي: يأمرون بِاملحَعح

 املحُنكر.
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ة والعاشر: له  ،النُّبُوا   وأحلقنيتوفني ُمسلاًم ﴿َتَعاَى يِف ُيوُسف: َوِمنحه َقوح

 َأي: باألنبياء، َوُهَو معنى َقول مَقاتل. ،﴾بالصاحلني

اَلح: َأَداءُ  َوقد ألحق بَعضهم َوجها حادي عشر له  َفَقاُلوا: َوالصا َكاة َوِمنحه َقوح الزا

احِلنيكُ أَ وَ  َ  دَ َفَأصا ﴿َتَعاَى يِف املحُنَافِقني:   .﴾ن من الصا

ادِ ال كتاِب  )آخرُ   (صَّ

* * *
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ادِ  )كتاُب   (الضَّ

  َأْبَواٍب َوُهَو ِستَُّة

 َما َفْوقَها(َو َثِةالالثَّ )َأْبَواُب

َحى بَاُب   الضُّ

َحى فِي الُْقْرآن على َثََلَثةِ  الضُّ التَّْفِسير َأن   أوجه: َوذكر أهل 

َحى َأحدَها: له َتَعاَى يِف طه:  ،َوقت الضُّ  ،﴾ضحى النااُس  حيحرَش  َوَأنح ﴿َوِمنحه َقوح

بَثُوا إَِلا َعِشياة أَو ضحاها﴿َويِف النازعات:   .﴾مل َيلح

الثَّانِي: َراف:  ،الناَهار مَجِيعُ  َو َعح له َتَعاَى يِف األح أوأمن أهل الحقرى َأن ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َيأحتِيهم بأسنا ضحى وهم َيلحَعبُونَ 

الثَّالِث: س رُّ َح  َو مح له َتَعاَى يِف طه:  ،الشا ظمأ فِيَها َوََل َوَأناك ََل تَ ﴿َوِمنحه َقوح

س َوُضَحاَها﴿َومثله:  ،﴾تضحى مح َوَقاَل ابحن ُقتَيحبَة: ، َأي: وحرها ،﴾َوالشا

الَِّذي قبله.َوُضَحاَها، َأي: وَّنارها ُكله.  اْْلَية بالقسم  ق َهِذه  ا تْلح  فعلى َهَذ

ْرِب  بَاُب   الضَّ

التَّ  ْرَب َوذكر أهل  الضَّ  فِي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: ْفِسير َأن 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الّسريُ  َأحدَها: تُمح يِف َسبِيل اهلل﴿َوِمنحه َقوح بح  ،﴾إِكا َِضَ

ض﴿َويِف املزمل:  ُبوَن يِف األَرح  .﴾َوآَخُروَن يْضح

الثَّانِي: ُب  َو ح يَ  الْضا يَدِ ِد وباآللة املستعملة بِ بِالح له َتَعاَى يِف ُس  ،الح وَرة النَِّساء: َوِمنحه َقوح

َنحَفال:  ،﴾واِضبوهنا ﴿ نَا  واِضبوا ِمنحُهم كل بنان﴿َويِف األح َعح  .﴾فاِضبوا َفو  األح

الثَّالِث: ُف  َو بََقَرة:  ،الحَوصح له َتَعاَى يِف الح ب ي إِن اهلل ََل يستحيي َأنح ﴿َوِمنحه َقوح ْضح

قَها َما بعوضة َفاَم مثاًل  ثَال﴿َويِف ابراهيم:  ،﴾ َفوح َمح  .﴾وِضبنا لكم األح
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 ِك حِ الضَّ  بَاُب 

الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه: الضحك فِي  التَّْفِسير َأن   َوذكر أهل 

ُروف َأحدَها: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الضحك املحَعح َويِف  ،﴾فليضحكوا َقلِياًل ﴿َوِمنحه َقوح

م:  حك وأبكى﴿الناجح  .﴾َوَأنه أضح

الثَّانِي: َفرح َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الح َرَأته َقائَِمة َفَضحكت﴿َوِمنحه َقوح ي: أَ  ،﴾َوامح

ُروف.  فرحت بالبرشى. َوقيل: َحاَضت. َوقيل: ُهَو من الضحك املحَعح

الثَّالِث: ُب  َو ل:  ،التاَعجُّ له َتَعاَى يِف النامح لَا﴿َوِمنحه َقوح َم َضاِحكا من َقوح َأي:  ،﴾َفتَبَسا

بً   ا.ُمتََعجِّ

ابِع: الرَّ َزاء َو تِهح له َتَعاَى يِف الزخرف:  ،اَِلسح َحُكونَ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾إِكا هم ِمنحَها َيضح

م:  َحُكوَن َوََل َتبحُكونَ ﴿َويِف الناجح  .﴾َوَتضح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف عبس:  ،اَلرشا  َو مئِذ  مسفرة ضاحكة ﴿َوِمنحه َقوح ُوُجوه َيوح

 .﴾ةمستبرش

ِ  بَاُب   الّضر

الُْمَفّسرين َأن الّضر فِي الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:  َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،املحََطر قلاةُ  َأحدَها: َة من بعد ﴿َوِمنحه َقوح َوإِكا أكقنا النااس َرمحح

 .﴾َوإِكا مس النااس ِّض دعوا َرهبم﴿َويِف الّروم:  ،﴾ِضاء مستهم

الثَّانِي: بِيَاء:  ،املحََرض َو َنح له َتَعاَى يِف األح حم﴿َوِمنحه َقوح  َأينِّ مسني الّْض َوَأنت أرح

امِحنِيَ  نحَسان ِّض َدَعاَنا﴿َويِف الزمر:  ،﴾الرا ِ  .﴾َفإِكا مس اإلح

الثَّالِث: ر َو بَحح ائِيل:  ،أهوال الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ّْض يِف َوإِكا مسكم ال﴿َوِمنحه َقوح

بَحح  اهالح  .﴾ر ضل من تدعون إَِلا إِيا
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ابِع: الرَّ َاجة َو ل:  ،احلح له َتَعاَى يِف الناحح ثما إِكا مسكم الّْض فإليه ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾جتأرون

الَْخاِمس: ُوع َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُيوُسف:  ،اجلح  .﴾ا وأهلنا الْضُّ نَ سا مَ ﴿َوِمنحه َقوح

اِدس: السَّ َصان َو له َتَعاَى يِف آل عمَران: َوِمنحه قَ  ،النُّقح َويِف  ،﴾َفَلنح يْض اهلل َشيحئا﴿وح

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم:  ه إِنااَم ُهَو مَوَهَذا ا ،﴾الن يْضوا اهلل َشيحئً ﴿ُسوَرة حُمَما ن لحَوجح

ادالّْض   .بَِفتحح الضا

ِعيِف  بَاُب   الضَّ

التَّْفِسير َأنَّ  ِعيَف  َوذكر أهل   لى َسبَْعة أوجه:فِي الُْقْرآن ع الضَّ

َعاِجزُ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح يحَطان َكاَن  إِن كيدَ ﴿َوِمنحه َقوح الشا

َنحَفال:  ،﴾َضِعيفا  .﴾َوعلم أَن فِيُكم ضعفا﴿َويِف األح

الثَّانِي: َقلِيُل  َو ربح  الح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الصا ِ ﴿َوِمنحه َقوح نحَسان َوخلق اإلح

 .﴾اَضِعيفً 

الثَّالِث: ير َو ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة هود:  ،الْضا  .﴾اَوإِناا لنراك فِينَا َضِعيف﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ مِ  َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،نُ الزا َعَفاء َوََل عىل ﴿َوِمنحه َقوح َليحَس عىل الضُّ

 .﴾املرىض

الَْخاِمس:  نَ عىل الاذي نمنا  ونريد َأنا ﴿له َتَعاَى يِف الحَقَصص: َوِمنحه َقوح  ،املقهورُ  َو

ضِ   .﴾استضعفوا يِف األَرح

اِدس: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة سبأ:  ،سفَلة النااسِ  َو ضعفوا َقاَل الاذين است﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾للاذين استكربوا
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ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف الّروم:  ،النُّطحَفة َو   ،﴾اهلل الاِذي َخلقُكم من ضعف﴿َوِمنحه َقوح

 من ُنطحَفة.  : َأي

 لِ َلالَض  بَاُب 

الُْقْرآن على عشَرةِ  ل فِي  الضَل التَّْفِسير َأن   أوجه: َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،يِف احلكم اَلستذَلُل  َأحدَها: ائَِفة لمت طَ ﴿َوِمنحه َقوح

ِ .نزلت يِف َأمر  .﴾ِمنحُهم أَن يضلوك  طعمة بن ُأَبريح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف يس:  ،الغواية َو َويِف  ،﴾اريً  كثَوَلَقد أضّل ِمنحُكم جباًل ﴿َوِمنحه َقوح

لني﴿الصافات:  َوا  .﴾َوَلَقد ضل قبلهم َأكثر األح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،اخلرسان َو  ،﴾بنيضالل مُ  إِن أََباَنا لفي﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوَما كيد الحَكافرين إَِلا يِف ضالل﴿ املحُؤمن َويِف 

ابِع: الرَّ َقاء َو له َتَعاَى يِف سبأ:  ،الشا  بل الاذين ََل ُيؤمنُوَن بِاآلِخَرة يِف ﴿َوِمنحه َقوح

بعيد َعَذاب والضالل الح َقَمر:  ،﴾الح  .﴾ر  عُ وُس  إِناا إِكا لفي ضالل  ﴿َويِف الح

الَْخاِمس: ف:َوِمنح  ،الحبطاَلن َو له َتَعاَى يِف الحَكهح  قل َهل ننبئكم باألخرسين﴿ ه َقوح

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم:  ،﴾أعامًَل  اَملم﴿َويِف ُسوَرة حُمَما  .﴾َفَلنح يضل َأعح

اِدس: السَّ ََطأ َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اخلح  ،﴾لوايبني اهلل لكم َأن تض﴿َوِمنحه َقوح

َزاب:  َحح  .﴾ ُمبينًامن يعحص اهلل َوَرُسوله فقد ضل ضالًَل وَ ﴿َويِف األح

ابِع: السَّ اََلكُ  َو اَمن:  ،الح له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُلقح  ،﴾ضِ نا يِف األَرح لح لَ أئذا َض ﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: هلكنا ورصنا ُتَرابا.

الثَّاِمن: يَانُ  َو بََقَرة:  ،النسح له َتَعاَى يِف الح َدامهَ ﴿َوِمنحه َقوح َدامَها ا َفتذكأَن تضل إِحح ر إِحح

َرى ُخح  .﴾األح
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التَّا ُل  ِسع:َو َهح َعَراء:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الشُّ ا َوَأنا من ها إِكً َقاَل فعلتُ ﴿َوِمنحه َقوح

اّلني يَان.، ﴾الضا َية بقسم النسح  َوقد أحلق ابحن ُقتَيحبَة َهِذه اآلح

دى والعاشر: له تَ  ،الضالل الاِذي ُهَو ضد الح بََقَرة: َوِمنحه َقوح ذين َوأما الا ﴿َعاَى يِف الح

 .﴾اكفُروا َفيَُقوُلوَن َماَكا َأَراَد اهلل هِبََذا مثال يضل بِِه كثريً 

ادِ ال كتاِب  )آخرُ   (ضَّ

* * *
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 (الطَّاءِ  )كتاُب 

  َأْبَواٍب َوُهَو َسْبَعُة

وِت الطَّ  بَاُب   اغ

الطَّ  التَّْفِسير َأن  وَت َوذكر أهل  ِ  اغ الُْقْرآن علىف  َثََلَثة أوجه: ي 

َثان َأحدَها: َوح ل:  ،األح له َتَعاَى يِف الناحح تَنبُوا  اعبدوا اهلل َأن﴿َوِمنحه َقوح َواجح

 .﴾اغوت َأن يعبدوهاَوالاذين اجتنبوا الطا ﴿َويِف الزمر:  ،﴾اغوتالطا 

الثَّانِي: يحَطان َو له َتَعاَى يِف الح  ،الشا َويِف  ﴾وتاغَفمن يكفر بالطا ﴿بََقَرة: َوِمنحه َقوح

 .﴾اغوتُيَقاتُلون يِف َسبِيل الطا ﴿ُسوَرة النَِّساء: 

الثَّالِث: ف َو َ رَشح بََقَرة:  ،َكعحب بن األح له َتَعاَى يِف الح َوالاذين كفُروا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾والطاغوِت  ُيؤمنُوَن باجلبِت ﴿َويِف ُسوَرة النَِّساء:  ،﴾أولياؤهم الطاغوُت 

طََّعا بَاُب   مِ ال

التَّْفِسير َأنَّ َوذكر  طََّعام فِي أهل   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: ال

َنحَعام:  ،َما يطعم ِمنحهُ  كل َأحدَها: له َتَعاَى يِف األح  ،﴾ََل يطعم مُ عِ طح َوُهَو يُ ﴿َوِمنحه َقوح

َزاب:  َحح تُمح َفانحترَُشوا﴿َويِف األح الاِذي أطحعمُهم من ﴿َويِف ُقَريحش:  ،﴾َفإِكا َطِعمح

 .﴾جوع

الثَّانِي: له َتَعاَى  ،الّسمك َو ر َوَطعَ  يدُ لكم َص  حلا أُ ﴿: يِف املحَائَِدةَوِمنحه َقوح بَحح  .﴾امهالح

الثَّالِث: َبائُِح  َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الذا  ل  حِ  َوَطَعام الاذين ُأوُتوا الحكتاب﴿َوِمنحه َقوح

  .﴾لكم وطعامكم حل َلُم

طُّ  بَاُب   غيانِ ال

طغيان فِي الُْقْرآن على َأْربََعةِ  ر أهُل َوذك ال  أوجه. التَّْفِسير َأن 
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بََقَرة:  ،الضالل َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح  .﴾ويمدهم يِف طغياَّنم يعمهون﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: يَان َو له َتَعاَى يِف وَ  ،الحِعصح  ﴾اكهب إِى فِرَعوَن إِناه َطَغى﴿ :طهِمنحه َقوح

الث: الث له َتَعاَى يِف احلاقة: رتفاُع َوالَكثحرُة، اَل و اء مَحَلحنَاُكمح إِناا ملا َطغى املَ ﴿َوِمنحه َقوح

َاِرَية  .﴾يِف اجلح

ابِع: الرَّ َن:  ،الظُّلم َو محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا  .﴾َأَل تطغوا يِف املحِيَزان﴿َوِمنحه َقوح

 الطَّائَِفةِ  بَاُب 

ِ  الُْمَفّسرين َأن َوذكر بعُض  الُْقْرآن على َخْمَسةِ الطَّائَِفة ف  :أوجه   ي 

اََمَعة َأحدَها: له َتَعاَى يِف احلجرات:  ،اجلح َوإِن َطائَِفتَاِن من املحُؤمننَِي ﴿َوِمنحه َقوح

تَتَُلوا  .﴾اقح

الثَّانِي: ِمنُونَ  َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،املحُؤح َفًة ِمنحُكمح  ﴿َوِمنحه َقوح
َشى َطائِ  .﴾َيغح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،املُنَافُِقونَ  َو تحُهمح  ﴿َوِمنحه َقوح َفة  َقدح َأمَها
َوَطائِ

نِي: املحُنَافِقني ،﴾َأنحُفُسُهمح   . َيعح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف النُّور:  ،َثاَلَثة َو  ،﴾ن املحُؤمننِيَ م ام َطائَِفة  عذاهَب  وليشهدح ﴿َوِمنحه َقوح

ِرّي.َقاَله: ا هح  لزُّ

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،رجل َواِحد َو ِمنحُكم  إِن نعف َعن َطائَِفة  ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾نعذب َطائَِفة

اِف  بَاُب  ّو  الط

الُْمَفّسرينَ  الُْقْرآن على ِستَّةِ أ َوذكر بعض  اف فِي  ّو  أوجه: ن الط

بَيحِت َأحدَها:  له َتَعاَى  ،الّطواف بِالح بََقَرة: َوِمنحه َقوح  ،﴾لطائفنيل َأن طهرا َبيحتَِي ﴿ يِف الح

َج:   .﴾ر َبيحتِي للطائفنيهِّ طَ وَ ﴿َويِف احلح
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الثَّانِي: َفا واملروة َو ي َبني الصا عح له َتَعاَى:  ،السا يطوف  َفاَل جنَاح َعَليحِه َأن﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هبام

الثَّالِث له َتَعاَى يِف ُسورَ  ،َلنوَ اجلَ  :َو َن: َوِمنحه َقوح محح ني محيم يطوفون َبينَها َوبَ ﴿ة الرا

 .﴾آن

ابِعُ  الرَّ ِ  :َو له َتَعاَى يِف الّطور:  ،دَمةُ اخلح َأي:  ،﴾َوَيطوف َعَليحِهم غلحاَمن َلُم﴿َوِمنحه َقوح

 خيدموَّنم.

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف نون:  ،َنار حمرقة َو  .﴾كمن َربِ  َفَطاَف َعَليحَها طائف  ﴿َوِمنحه َقوح

ا اِدس:َو َراف:  ،الوسوسة لسَّ َعح له َتَعاَى يِف األح من  ائف  طَ  همح َس إِكا مَ ﴿َوِمنحه َقوح

يحَطانُ   .﴾َتذكُروا الشا

 الطَّيِّبَاِت  بَاُب 

طَّيِّبَاِت  ذكر أهل التَّْفِسير َأنّ  ِ  ال الُْقْرآن على َسبَْعةِ ف  أوجه: ي 

َاَلل َأحدَها: بََقرَ  ،احلح له َتَعاَى يِف الح لوا من َطيّبَات َما رزقناكم كُ ﴿ة: َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾واشكروا هلل َعح  .﴾والطيبات من الرز ﴿َويِف األح

الثَّانِي: بََقَرة:  ،والسلوى املحَنُّ  َو له َتَعاَى يِف الح  وأنزلنا َعَليحُكم املحَنّ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾والسلوى كلوا من َطيّبَات َما رزقناكم

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،كل كِي ظفرَوحُلُوم  الشحومُ  َو َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾أحّلت َلُم فبظلم من الاذين هادوا حرمنا َعَليحِهم َطيّبَات  ﴿ َعح حيل وَ ﴿َويِف األح

يِّبَات وَ  َبَائِثَلُم الطا  .﴾حيرم َعَليحِهم اخلح

ابِع: الرَّ َبائِح َو له َتَعاَى يِف املحَ  ،الذا يِّبَاُت  لكمُ  َل َح أَ  لح قُ ﴿ائَِدة: َوِمنحه َقوح  ﴾الطا

يِّبَاُت  ﴿ ﴾وفيَها﴿ َم ُأِحلا َلُكُم الطا يَوح  .﴾الح
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الَْخاِمس: َغنِيَمة َو َنحَفال:  ،الح له َتَعاَى يِف األح ه رِص نح كم بِ دَ فآواكم وأيَ ﴿َوِمنحه َقوح

يِّبَات  .﴾ورزقكم من الطا

اِدس: السَّ سنُ  َو له َتَعاَى يِف النُّور: َوِمنحه  ،من الحَكاَلم احلح بني والطيبات للطي﴿َقوح

 .﴾والطيبون للطيبات

ابِع: السَّ يِّبَات عىل اَلطال أَ  َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،نحَواع الطا  حترموا ََل ﴿َوِمنحه َقوح

يِّبَات﴿َويِف املحُؤمننَِي:  ،﴾َطيّبَات َما أحل اهلل لكم ُسل كلوا من الطا  .﴾َيا َأهيَا الرُّ

ِ  بَاُب  طََّهاَرة  ال

طََّهاَرة فِي الْ  ال التَّْفِسير َأن   ُقْرآن على َثََلَثة عشر َوجها:َوذكر أهل 

يض َأحدَها: بََقَرة:  ،انحِقَطاع دم احلح له َتَعاَى يِف الح َوََل تقربوهن َحتاى ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾يطهرن

الثَّانِي: تَِسال َو له َتَعاَى يِف الح  ،اَِلغح َويِف  ،﴾َفإِكا تطهرن فأتوهن﴿بََقَرة: َوِمنحه َقوح

 .﴾َوإِن ُكنحتُم جنبا فاطهروا﴿املحَائَِدة: 

الثَّ    الِث:َو
ِ
تِنحَجاء بِاملحَاء له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،اَِلسح بوَن َأن حي فِيِه رجال  ﴿َوِمنحه َقوح

ُروا  تِنحَجاء.َونزلت يِف أهل قبَاء َوَكاُنوا يستعملون املَاء يِف اَِلسح  ،﴾َيتََطها

ابِع: الرَّ َداث واألقذار الطاَهاَرةُ  َو َحح َنحَفال:  ،من مَجِيع األح له َتَعاَى يِف األح َوِمنحه َقوح

اَمء َماء ليطهركُ  ُل َوينزِّ ﴿  .﴾بِهِ  مح َعَليحُكم من السا

الَْخاِمس: بََقَرة:  ،من َسائِر املستقذرات الَمةُ السا  َو له َتَعاَى يِف الح م َوَلُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فِيَها َأزَواج مطهرة

اِدس: السَّ َجالال َو يَان الرِّ ه َعن إتح ل:  ،تانَزُّ له َتَعاَى يِف النامح  أخرُجوا آل﴿َوِمنحه َقوح

ُم أَناس يتطهرون  .﴾لوط من قريتكم إَِّنا
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ابِع: السَّ ُنوب َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،الطاَهاَرة من الذُّ وَ ﴿َوِمنحه َقوح الم ُخذ من َأمح

فقدموا َبني َيدي َنجَواُكمح َصَدَقة ﴿َويِف املجادلة:  ،﴾َصَدَقة تطهرُهمح وتزكيهم هَبا

 .﴾لكم وأطهر َكلِك خري  

الثَّاِمن: َ  الطاَهاَرةُ  َو َثانِ من األح بََقَرة:  ،وح له َتَعاَى يِف الح  ا َبيحتَِي رَ هِ َأن طَ ﴿َوِمنحه َقوح

َج. ،﴾للطائفني  َومثلَها يِف احلح

التَّ  له َتَعاَى يِف عبس:  ،من الرّشك الطاَهاَرةُ  اِسع:َو ُفوَعة مطهرة﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َمرح

 .﴾ا مطهرةً َيتحُلوا صحفً ﴿َويِف مل يكن: 

َاَلل والعاشر: له َتَعاَى يِف هود:  ،احلح  َبنَاِِت هنّ ﴿َوِمنحه َقوح
ِ
َأي:  ،﴾أطهر لكم َهُؤََلء

 أحل.

الَْحادِي عشر: يبَةالحقلب م َطَهاَرةُ  َو بََقَرة:  ،ن الرِّ له َتَعاَى يِف الح ُكم َكلِ ﴿َوِمنحه َقوح

يبَةُيِريد أطهر لقلب ال ،﴾أزكى لكم وأطهر َأة من الرِّ َزاب: ، رجل َواملحَرح َحح َويِف األح

يبَة والدنس ،﴾َكلُِكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن﴿  .َأي من الرِّ

الثَّانِي عشر: ِصري َو له َتعَ َوِمنح  ،التاقح َأي:  ،﴾هرفط َك وثيابَ ﴿: يِف املدثر اَى ه َقوح

ِصري الثِّيَاب تطهريها.  فقرص، أِلَن َتقح

الثَّالِث عشر: َفاِحَشة َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الطاَهاَرة من الح َيم َيا َمرح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ركِ هَ وطَ  اكِ اهلل اصطفَ  إِنا 

 (ّطاءِ ال كتاِب  رُ )آِخ 

* * * 
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 (الظَّاءِ  )كتاُب 

  اٍبَأْبَو ُهَو َأْرَبَعُةَو

ظُُّلَماِت  بَاُب   ال

التَّْفِسير َأنَّ  ُُّلَماِت  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: الظ  فِي 

بََقَرة:  ،الرّشك حدها:أ له َتَعاَى يِف الح الاذين آمنُوا خيرجهم من  اهلل ويلُّ ﴿َوِمنحه َقوح

َراِهي ،﴾الظُُّلاَمت إَِى النُّور مك من الظُُّلاَمت إَِى النُّور﴿م: َويِف إِبح  .﴾َأن أخرج َقوح

الثَّانِي: َوال َو َهح َنحَعام:  ،األح له َتَعاَى يِف األح  الحربِ  امِت لُ ظُ  نح م مِ نجيكُ يُ  منح  لح قُ ﴿َوِمنحه َقوح

رِ  بَحح ل:  ،﴾َوالح رَأما ﴿َويِف النامح بَحح  .﴾ن هيديكم يِف ظلامت الحرب َوالح

الثَّالِث: ُرو الظُُّلاَمت َو َنحَواراملحَعح تِي ِهَي ضد األح َنحَعام ،َفة الا له َتَعاَى يِف األح : َوِمنحه َقوح

َنحبِيَاء:  ،﴾َوجعل الظُُّلاَمت والنور﴿ ُلاَمِت ﴿َويِف األح نِي ظلَمة ﴾َفنَاَدى يِف الظُّ يحل،  َيعح اللا

ُوت  .وظلمة املَاء، وظلمة بطن احلح

ْوله  ُلاَم ﴿: َوقد قيل فِي َق وه َوجها  ﴾ت والنورَوجعل الظُّ يْل فجعل اللَّ اَد بِِه  َما َأَر إِنَّ

ابِعا، َناُه. َر  َوُهَو وان ُأِريد بِِه اللايحل مل خيرح َعاما َككرح

 الظَّنِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َخْمَسةِ  الظَّنَّ  التَّْفِسير َأنَّ  َوذكر أهُل   :أوجه   فِي 

ك َأحدَها: له َتَعاَى يِف ا ،الشا بََقَرة: َوِمنحه َقوح ة: َويِف اجلاثي ﴾ونَ إِن هم إَِلا يظنُّ ﴿لح

 .﴾اإِن نظن إَِلا ظنً ﴿

الثَّانِي: يَِقنيُ  َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾مالاذين يظنون َأَّنم مالقوا َرهب﴿َوِمنحه َقوح

َأينِّ  نحتإيِنِّ َظنَ ﴿َويِف ُسوَرة احلاقة:  ،﴾َقاَل الاذين يظنون َأَّنم مالقوا اهلل﴿وفيَها: 

 .﴾مال  حسابيه
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الثَّالِث: َمة َو له َتَعاَى: يِف التكوير َوِمنحه ،التُّهح َغيحب بظنني﴿: َقوح  ،﴾َوَما ُهَو عىل الح

 َأي بمتهم.

ابِع: الرَّ َدة:  ،احلسبان َو جح له َتَعاَى يِف حم السا  يعلم َوَلِكن ظننتم أَن اهلل ََل ﴿َوِمنحه َقوح

َمُلوَن   .﴾وكلكم ظنكم الاِذي ظننتم بربكم أرداكمكثريا ِِماا َتعح

الَْخاِمس: له َتَعاَى  ،الحَكِذب َو مَوِمنحه َقوح إِن يتبُعون إَِلا الظان َوإِن الظان ﴿: يِف الناجح

ق َشيحئً   َقاَله الحفراء. ،﴾اََل ُيغني من احلح

ظُّلمِ  بَاُب   ال

الُْقْرآن على ِستَّ  ُّلم فِي  الظ التَّْفِسير َأن   :أوجه   ةِ َوذكر أهل 

بََقَرة:  ،الظُّلم بَِعيحنِه َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َويِف آل  ،﴾فتكونا من الظااملنِي﴿َوِمنحه َقوح

  ،﴾َواهلل ََل حيب الظااملنِي﴿عمَران: 

الثَّانِي: َنحَعام:  ،الرّشكُ  َو له َتَعاَى يِف األح م الاذين آمنُوا َومل يلبسوا إِياَمَّن﴿َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾لحم  بظُ  َعح  .﴾َأن لعنة اهلل عىل الظااملنِي﴿َويِف األح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الناقحص َو َويِف  ،﴾َوََل يظحلُموَن فتياًل ﴿َوِمنحه َقوح

ف:   .﴾اأكلَها َومل تظلم ِمنحُه َشيحئً آتت ﴿الحَكهح

ابِع: الرَّ دُ  َو حح له َتَعاَى  ،اجلح َراف:  َوِمنحه َقوح َعح  ،﴾باَِم َكاُنوا بِآَياتِنَا يظحلُمونَ ﴿يِف األح

ن وَ ﴿وفيَها:  َعوح  .﴾اوا هبَ لمُ ظف هِ ئِ لَ مَ ثما بعثنَا من بعدهمح ُموَسى بِآَياتِنَا إَِى فِرح

الَْخاِمس:  ِ َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،َقةُ الرسا اِرُ  ﴿َوِمنحه َقوح َطُعوا َفاقح  ةُ قَ ارِ والسا  َوالسا

ِدهياَِم َجَزاء باَِم  له:  ﴾َأيح  َويِف  ،َأي: بعد َْسقته ،﴾َفمن َتاَب من بعد ظلمه﴿إَِى َقوح

لِ ﴿ُيوُسف:  نِي السارقني ،﴾ه َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلِك نجزي الظااملنِيمن وجد يِف َرحح  .َيعح
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اِدس: السَّ بََقَرة:  ،بِالنافسِ  ارُ اَلِضح  َو له َتَعاَى يِف الح  كِنا َوَما ظلمونا َولَ ﴿َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾َكاُنوا أنفسهم يظحلُمونَ  َعح َوَما ظلمونا َوَلكِن َكاُنوا أنفسهم ﴿َويِف األح

 .﴾يظحلُمونَ 

ورِ  بَاُب  ظُُّه  ال

الُْقْرآن على َسبَْعة أوجه: ظُُّهور فِي  الُْمَفّسرين َأن ال  َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف النُّو ،اإلبداء َأحدَها: َوََل يبدين زينتهن إَِلا َما ظهر ﴿ر: َوِمنحه َقوح

ض الحفساد﴿ :َويِف املحُؤمن ،﴾ِمنحَها  .﴾َأو َأن يظحهر يِف األَرح

الثَّانِي: ف ،اَِلطِّاَلع َو له َتَعاَى يِف الحَكهح ُم إِن يظهروا َعَليحُكم ﴿: َوِمنحه َقوح إَِّنا

ِريم:  ،﴾يرمجوكم  .﴾وأظهره اهلل َعَليحهِ ﴿َويِف التاحح

الثَّ  ف:  ،اَلرتقاء الِث:َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َويِف  ،﴾َفاَم اسطاعوا َأن يظهروه﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ومعارج َعَليحَها يظهرون﴿الزخرف: 

ابِع: الرَّ ُعُلّو والقهر َو له تعىل يِف َبَراَءة:  ،الح َويِف  ،﴾لِيظحهرُه عىل الّدين ُكله﴿َوِمنحه َقوح

م ظَ ﴿املحُؤمن:  يَوح ضلكم املحلك الح  .﴾اِهرين يِف األَرح

الَْخاِمس: د:  ،الحبطاَلنُ  َو عح له َتَعاَى يِف الرا ل﴿َوِمنحه َقوح  .﴾أم بَِظاِهر من الَقوح

اِدس: السَّ تِي يقابلها الصدودالظُّ  َو فنبذوه ﴿َوِمنحه قله َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،ُهور الا

 .﴾واختذْتوه وراءكم ظهريا﴿َويِف هود:  ،﴾َوَراء ُظُهورهمح 

ابِع:  السَّ ُخوُل َو ريِف وَ  الدُّ له َتَعاَى يِف النُّور:  ،قت الّظهح عون َوحني تض﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾وعشيا َوحني تظحهُرونَ ﴿َويِف الّروم:  ،﴾ثيابكم من الظهرية

 (ظاءِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (الْعينِ  )كتاُب  

 ا اًبَب عشَر َوُهَو َأْرَبَعَة

 )َأْبَواب اْلَوْجَهْيِن(

ِ بَاب   الِْعبَاَدة

التَّْفِسير َأنَّ  الُْقْرآنِ  الِْعبَاَدةَ  َوذكر أهل   على َوْجَهيْن: فِي 

ِحيدُ  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،التاوح ِ بُ واعح  ﴿َوِمنحه َقوح ُكوا دوا اهلل َوََل ُترشح

 .﴾هَغريُ  ن إَِله  كم مِ َأن اعبدوا اهلل َما ل﴿َويِف املحُؤمننَِي:  َأي: وحدوه ،﴾ابِِه َشيحئً 

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الطااَعةُ  َو انا َما َكاُنوا إيا  ا إَِليحَك أنَ رَبا تَ ﴿َوِمنحه َقوح

بُدونَ  يحَطانُ ﴿َويِف يس:  ،﴾يعح  .﴾َأن ََل تعبدوا الشا

انِ  بَاُب   الْعدو

الُْمَفّسرينَ  الُْقْرآن على وَ  العدوانَ  َأنَّ  َوذكر بعض   ْجَهيْن:فِي 

بََقَرة:  ،احالظُّلم الرصُّ  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف الح  تظاهرون َعَليحِهم باإلثمِ ﴿َوِمنحه َقوح

ثحم والعدوان﴿َويِف املحَائَِدة:  ،﴾والعدوان ِ  .﴾َوََل تعاونوا عىل اإلح

الثَّانِي: بِيل َو بََقَرة َوِمنحه ،السا له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾املنِيعىل الظا  إَِلا  َفاَل عدوان﴿: َقوح

ِ قضيت َفاَل عدوان َعيّل َواهلل عىل َما نُقول َوكيل﴿الحَقَصص:  ََجلنيح  .﴾َأّياَم األح

ِ  بَاُب  ْوَرة  الَْع

ْورَ  الُْمَفّسرين َأن الَْع الُْقْرآن على َوْجَهيْن:  ةَ َوذكر بعض   فِي 

ُروَفة َأحدهَما: َرة املحَعح َعوح تِي َأمر ب الح له َتَعاَى يِف النُّ  ،سّتهامن بني آدم الا ور: َوِمنحه َقوح

ل الاذين مل يَ ﴿  .﴾النَِّساء هروا عىل عوراِت ظح َأو الطِّفح
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الثَّانِي: لحَوةُ  َو له َتَعاَى يِف النُّور:  ،اخلح اَلث أَي: ثَ  ،﴾لكم ورات  عَ  َثاَلُث ﴿َوِمنحه َقوح

َزاب:  َحح َقات خلحَوة. َويِف األح َرةَيُقوُلوَن إِن ُبيُوت﴿َأوح يَة َأي: َخالِ  ،﴾نَا َعوَرة َوَما ِهَي بَِعوح

َجال.  من الرِّ

 (ْرَبَعِةاألَو َثِةالثَّال )َأْبَواُب

ِ  بَاُب  ة  الِْعزَّ

 ِ ة ف الِْعزَّ الُْمَفّسرين َأن   ي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ذكر بعض 

َعَراء:  ،العظمة َأحدَها: له َتَعاَى يِف الشُّ ن َوَقاُلوا بع﴿َوِمنحه َقوح َعوح نُ زة فِرح  إِناا لنَحح

َِعنيَ ﴿َويِف ص:  ،﴾الغالبون  .﴾َقاَل فبعزتك ألغوينهم أَمجح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املنعة َو ة فَ ﴿َوِمنحه َقوح ِعزا إِن أيبتغون ِعنحدهم الح

ة هلل مَجِيًعا ِعزا  .﴾الح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف  ،احلمية َو بََقَرة: َوِمنحه َقوح ة َوإِكا قيل َلُه اتاِق اهلل َأَخذته ا﴿ الح ِعزا لح

 .﴾بل الاذين كفُروا يِف عزة وشقا ﴿َويِف ص:  ،﴾باإلثم

 الَْعِزيزِ  بَاُب 

الْخطابِّي: ُو ُسَليَْمان  َل َأب العِ  ،َعِزيز: املنيع الاِذي ََل يغلبالح  َقا الْ  زُّ و َعَرب فِي َكََلم 

 ى َثََلَثة أوجه:عل

َغَلبَة ا:َأحدهَ  لم: من عَ  ،الح لب سلب. ُيَقال ِمنحُه: عز يعز ، َأي: من غزا بَ  زا َوِمنحه َقوح

له َتَعاَى: -بَِضم الحعني - طاِب يِن وعزا ﴿من يعز، َوِمنحه َقوح  .﴾ يِف اخلح

الثَّانِي: ة َو ُقوا ة َوالح نى الشدا  عل.فمن ي-بَِفتحح الحعني -ز، عَ يَ  زا َوُيَقال ِمنحُه: عَ  ،بَِمعح

الثَّالِث: نى نفاسة الحقدر  َو ء يعِ َأن يكون بَِمعح ح -عني بَِكرسح الح - زُّ ُيَقال ِمنحُه عز اليشا

أِلَن الحَقاِعَدة الرصفية َأن الثالثي املضعف إِن َكاَن -بَِكرسح الحعني -إِنااَم َقاَل من يعز. 
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و فَ  ا تكرس فِيِه عنيُ ََلِزمً  ِفعحل، َنحح و عد يعدَفإِن كَ  ،رُّ فِ يَ  را الح يا تضم، َنحح  ،اَن ُمتََعدِّ

ء َوََل مثل  م اهلل َتَعاَى عىل َهَذا، أِلَناُه الاِذي ََل يعادله ََشح َعِزيز الاِذي ُهَو اسح ويتأول الح

 َلُه َوََل َنظرِي.

ِ  َوذكر أهُل  الَْعِزيز ف  ي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:التَّْفِسير َأن 

تَنالحقوي املحُ  َأحدَها: َفتحح:  ،عمح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾ياًم كِ َوَكاَن اهلل َعِزيًزا َح ﴿َوِمنحه َقوح

ََعزُ ﴿َويِف املحُنَافِقني:  ََكل ليخرجن األح  .﴾ِمنحَها األح

الثَّانِي: َعظِيم َو له َتَعاَى يِف هود: َوِمنحه  ،الح  ُيوُسف: َويِف  ،﴾أَنحت علينا بعزيز َوَما﴿َقوح

َرَأةُ ﴿ َعزِ  َقاَلت امح َعِزيز﴿وفيَها:  ،﴾يزالح  .﴾َيا َأهيَا الح

الثَّالِث: دِ  َو َراِهيم:  ،يدُ الشا له َتَعاَى يِف إِبح له  ،﴾زيز  عَ بِ  ىل اهللِ َوَما َكلِك عَ ﴿َوِمنحه َقوح َقوح

 .﴾َعِزيز َعَليحِه َما عنتم﴿َويِف َبَراَءة:  ،بعزيز َأي: َشِديد َأو شا 

 الَْعفوِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  الَْعفو فِي َوذكر أهل 

ِفَرة َأحدَها: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الصفح َواملحَغح  ،﴾َوَلَقد َعفا اهلل َعنحُهم﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعفا اهلل َعنحك﴿َويِف َبَراَءة: 

الثَّانِي: ك َو بََقَرة:  ،الّّتح له َتَعاَى يِف الح ُفو الاِذيإَِلا َأن يعفو﴿َوِمنحه َقوح بِيَِدِه  ن َأو يعح

ر ،﴾عقَدة النَِّكاح  َوَهَذا قريب من معنى األول. ،َأَراَد: ترك املحهح

الثَّالِث: بََقَرة:  ،الحَفاِضل من املَال َو له َتَعاَى يِف الح ُينحفُقوَن  ويسألونك َماَكا﴿َوِمنحه َقوح

َعفو َراف: ،﴾قل الح َعح  .﴾ُخذ الحَعفو﴿َويِف األح

 ِ اب الرَّ َكثحَرةُ  ع:َو له َتَعاَى  ،الح َراف:  َوِمنحه َقوح َعح ََس ﴿يِف األح يئَة احلح نَة ثما بدلنا َمَكان السا

 َأي: َكُثُروا، َقاَله: َأُبو ُعبَيحَدة. ،﴾َحتاى عفوا
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 َعنْ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه:  فِي "عن" َوذكر بعض 

له َتَعاَى:  ،صَلة يِف الحَكاَلم َأحدَها: َنحَفال﴿َوِمنحه َقوح َأُلوَنك َعن األح  .﴾َيسح

الثَّانِي: نى  َو بَاء  "بَِمعح له َتَعاَى يِف هود:  ،"الح نَا َعن َوَما َنحن بتاركي آِلَت﴿َوِمنحه َقوح

لك م:  ،﴾َقوح وى﴿َويِف الناجح  .﴾َوَما ينحطق َعن الح

الثَّالِث: نى  َو له تَ  ،"من"بَِمعح َبة َعن عباده﴿َعاَى: َوِمنحه َقوح  .﴾َوُهَو الاِذي يقبل التاوح

ابِع: الرَّ نى  َو له َتَعاَى:  ،"عىل  "بَِمعح  .﴾َنفسه َعن َفإِنااَم يبخُل  يبخلح  َومنح ﴿َوِمنحه َقوح

 (اْلَخْمَسِة َأْبَواُب)

 الْعْدلِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْعْدَل  ِ  َوذكر بعض  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:ف  ي 

ِفَداء َأحدَها: بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َخذ ِمنحَها عَ ﴿َوِمنحه َقوح َنح  ،﴾ل  دح َوََل ُيؤح َعام: َويِف األح

َخذ ِمنحَها ّل َوإِن تعدل كُ ﴿  .﴾عدل ََل ُيؤح

الثَّانِي: نحَصاف َو ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اإلح تُمح أَن ََل تَ ﴿َوِمنحه َقوح وا عدلَفإِن ِخفح

 .﴾َولنح تستطيعوا َأن تعدلوا َبني النَِّساء َوَلو حرصتم﴿وفيَها:  ،﴾َفَواِحَدة

الثَّالِث: قيَمة َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الح : أَو دَ َأَرا ،﴾َأو عدل َكلِك صياما﴿َوِمنحه َقوح

 .قيَمة َكلِك بصيام َعنهُ 

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ا ،كُ الرّش  َو َنحَعام: َوِمنحه َقوح  .﴾نَ ثما الاذين كفُروا بَرهبمح يعدُلو﴿ألح

الَْخاِمس: ِحيد َو ل:  ،التاوح له َتَعاَى يِف الناحح لِ  اهلل َيأحمرُ  إِنا ﴿َوِمنحه َقوح َعدح  ﴾بِالح

َسان حح ِ ِحيد، َوِهي ََل إَِله إَِلا اهلل. ،﴾َواإلح ِل: كلمة التاوح َعدح  قيل َأَراَد بِالح

 ىلَ عَ  بَاُب 
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الُْمَفّسرين َأن َوذكر ب ِ  "على  "عض  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:ف  ي 

نى َفو  َأحدَها: له َتَعاَى يِف طه:َومِ  ،بَِمعح َنُ ﴿ نحه َقوح محح تََوى الرا ش اسح َعرح  .﴾عىل الح

الثَّانِي: ط َو ح نى الرشا له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،بَِمعح َثاَميِن  عىل َأن َتأحُجريِن ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾حجج

 ِ الثَّال اَمن واَللتزام ث:َو نى الضا ل َوِمنحه ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الناحح  دُ صح اهلل قَ  وَعىَل ﴿: َقوح

بِيل  .﴾السا

ابِع: الرَّ نى  َو له َتَعاَى يِف املطففني:  ،"من  "بَِمعح وا عىل الاذين إِكا اكتال﴿َوِمنحه َقوح

تحق َعَليحِهم األولي من الاذينَ ﴿ َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: َومثله: .﴾النااس يستوفون  ،﴾انِ اسح

تحق ِمنحُهم.  َأي: اسح

الَْخاِمس: نى  َو بََقَرةَوِمنحه قَ  ،"يِف  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح يَاطنِي  َواتبُعوا َما تتلوا﴿ :وح الشا

 َقاَله املحربد. ،﴾ُسَليحاَمنِ  عىل ملِك 

 نِ يالْعَ  بَاُب 

الْعَ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآنِ  ينَ َوذكر أهل   أوجه: على َخْمَسةِ  فِي 

َراف:  ،البارصة الحعنيُ  َأحدَها: َعح له َتَعاَى يِف األح ن يبرصو أم َلُم أعني  ﴿َوِمنحه َقوح

َعل َلُه عينني﴿َويِف الحبََلد:  ،﴾هَبا  .﴾أمل نجح

ا َاِري لثَّانِي:َو بََقَرة: ،منبع املَاء اجلح له َتَعاَى يِف الح نَتَا عرَشة رت مِ فانفج﴿ َوِمنحه َقوح نحُه اثح

 .﴾اعينً 

الثَّالِث: ظُ  َو فح َقَمر:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف الح  .﴾جتحِري بأعيننا﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ بِيَاء:  ،املنظر َو َنح له َتَعاَى يِف األح َأي:  ،﴾َفأتوا بِِه عىل أعني النااس﴿َوِمنحه َقوح

 بمنظر ِمنحُهم.
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الَْخاِمس: ف: َوِمنح  ،الحقلب َو له َتَعاَى يِف الحَكهح  طالاذين َكاَنت َأعينهم يِف غِ ﴿ه َقوح
 
 اء

 .﴾َعن ككري

اد بَعضهم َوجها سادسا له َتَعاَى يِف َهل َأَتى:  ،َفَقاَل: َوالحعني: الناهر َوَز َوِمنحه َقوح

 .﴾اهلل بادُ هَبا عِ  ُب رشح ا يَ عينً ﴿

 (َخْمَسِةاْل َما َفوَق )َأْبَواُب

 ينَ الَْعالمِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الَْعالمَ  الُْقْرآن على ِستَّة أوجه َوذكر بعض   :فِي 

َفاحِتَةَوِمنحه قَ  ،ِكي روح لُّ كُ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َمدُ ﴿: وح َعاملني بِّ هلل رَ  احلح  .﴾الح

الثَّانِي: ِمنُونَ  َو َنحبِيَاء:  ،املحُؤح له َتَعاَى يِف األح َسلحنَ ﴿َوِمنحه َقوح َة َوَما َأرح اك إَِلا َرمحح

 .﴾للحَعاملني

الثَّالِث: بََقَرة:  ،عاملوا أزماَّنم َو له َتَعاَى يِف الح  ىَل عَ  كملتُ َض َوَأينِّ فَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعاملني  .﴾الح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة احلح  ،األضياف َو َعا هَك نَ نَ  وملح أَ ﴿جر: َوِمنحه َقوح  .﴾ملنيَعن الح

الَْخاِمس: ََلد آدم عُ مَجِي َو بِيَاء:  ،َأوح َنح له َتَعاَى يِف األح  ونجيناه ولوطا إَِى ﴿َوِمنحه َقوح

تِي باركنا فِيَها للحَعاملنيَ  ض الا  .﴾األَرح

اِدس: السَّ ََلد آدم بعُض  َو له َتَعاَى:  ،َأوح َعاملني﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َسالم عىل نوح يِف الح

قِ  م الح  يَاَمة.َأي: َثنَاء َعَليحِه بعده إَِى َيوح

 الَْعْهدِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنَّ  ِ  الَْعْهَد  َوذكر بعض  الُْقْرآنِ ف  على َسبَْعة أوجه: ي 
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َوِصياة َأحدَها: بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح الاذين ينقضون عهد اهلل من بعد ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾أمل َأعهد إَِليحُكم َيا بني آدم﴿َويِف يس:  ،﴾ميثاقه

الثَّانِي مان :َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،األح  .﴾َفأْتُّوا إَِليحِهم َعهدهم إَِى مدهتم﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: َوَفاء َو َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح من  َوَما وجدَنا ألكثرهمح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾عهد

ابِع: الرَّ ِحيد َو َيم:  ،التاوح له َتَعاَى يِف َمرح َن عهدً إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح محح  ،﴾ا من اختذ ِعنحد الرا

 َأي: َوحده بقول: ََل إَِله إَِلا اهلل.

الَْخاِمس: يَمني َو ل:  ،الح له َتَعاَى يِف الناحح د اهلل إِكا عاهدتم﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾وأوفوا بَِعهح

ء. ح  َقاَله: ابحن ُقتَيحبَة، َوَقاَل َغريه: ُهَو من املعاهدة عىل فعل اليشا

ادِ  السَّ ي س:َو بََقَرة:  ،الحَوحح له َتَعاَى يِف الح اَمِعيل﴿َوِمنحه َقوح َراِهيم َوإِسح  وعهدنا إَِى إِبح

سن ،﴾را َبيحتِيهِّ َأن طَ  َحينَا. َقاَله: احلح ل ،َأي: َأوح اْلو ، وألحقه بَعضهم بالقسم 

 ومعنامها ُمتََقارب.

ابِع: السَّ ةُ  َو بَ ، النُّبُوا له َتَعاَى يِف الح  .﴾َقاَل ََل ينَال عهدي الظااملنِي﴿َقَرة: َوِمنحه َقوح

اِب  بَاُب   الَْعَذ

التَّْفِسير َأنَّ  اب َوذكر أهل  الُْقْرآن على عشَرةِ  الَْعَذ  أوجه: فِي 

َد  َأحدَها: َنىاحلح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،يِف الزِّ ا عىل فعليهن نصف مَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعَذاب صنَات من الح  .﴾وليشهد عذاهبام َطائَِفة من املحُؤمننِيَ ﴿ النُّور: َويِف  ،﴾املحُحح

الثَّانِي: َراف:  ،املسخ َو َعح له َتَعاَى يِف األح وأخذنا الاذين ظلُموا بَِعَذاب ﴿َوِمنحه َقوح

 َأَراَد: مسخهم قرودا َوَخنَاِزير. ،﴾بئيس

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف نون والقلم: ،َهاَلك املَال َو َعَذاب﴿ َوِمنحه َقوح  .﴾َكَذلِك الح



140 
 

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف نوحوَ  ،الحَغر  َو إِناا أرسلنَا نوًحا إَِى قومه أَن أنذر ﴿: ِمنحه َقوح

مك من قبل َأن َيأحتِيهم َعَذاب َألِيم  .﴾َقوح

الَْخاِمس: ف واخلسف َو َقذح َنحَعام:  ،الح له َتَعاَى يِف األح َقاِدر عىل﴿َوِمنحه َقوح  قل ُهَو الح

ُجلُكم َأو يلحبِسُكمح َأن يبحَعث َعَليحُكم عَذابً  قُكم َومن حَتت أَرح  .﴾ا من َفوح

اِدس: السَّ ُوع َو له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي  ،اجلح َحتاى إِكا َأخذَنا مّتفيهم ﴿َوِمنحه َقوح

َعَذاِب  خان:  ،﴾بِالح َعَذاب إِناا ُمؤمنُونَ ﴿َويِف الدُّ  .﴾َربنَا اكشف َعناا الح

ال ابِع:َو َقتحل سَّ :  ،الح رَشح له َتَعاَى يِف احلح ََل َأن كتب اهلل َعَليحِهم اجلح ﴿َوِمنحه َقوح الء َوَلوح

نحيَا اَمن:  ،﴾لعذهبم يِف الدُّ َدة ُلقح َدحَنى﴿َويِف َسجح َعَذاب األح  :يلَوق ،﴾ولنذيقنهم من الح

َقتحل ببدر.  ُهَو الح

الثَّاِمن: ُب  َو ح له ،املؤمل الْضا م كُ رمجنا وا لنهُ تَ نح َلئِن مل تَ ﴿َتَعاَى يِف يس:  َوِمنحه َقوح

 .﴾َألِيم   ا َعَذاب  نا م مِ كُ وليمسنا 

التَّاِسع: ل:  ،يشِ الرِّ  ُف تح نَ  َو له َتَعاَى يِف النامح  .﴾ايدً ا َشدِ ه عَذابً ألعذبنا ﴿َوِمنحه َقوح

ِ  ُب َتعَ  والعاشر: له َتَعاَى يِف سبأ:  ،َمةِ دح اخلح ّن أَ َفَلاما ﴿َوِمنحه َقوح ن َلو  خر تبينت اجلحِ

َعَذاب املهني َغيحب َما َلبِثُوا يِف الح  .﴾َكاُنوا يعلُموَن الح

 الْعلمِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  ِ  َوذكر أهل  الُْقْرآنِ الْعلم ف  ا:َوجهً  عشرَ  على أحدَ  ي 

له َتَعاَى يِف هود:  ،هُس الحعلم َنفح  َأحدَها:  إِناه علنونَوَما ي يعلم َما يرسون﴿َوِمنحه َقوح

ُدور عليم   ء عليم﴿ :َومثله، ﴾بَِذات الصُّ آن. ،﴾َوُهَو بُِكل ََشح ُقرح ة َما يِف الح  َوُهَو َعاما

الثَّانِي: َية َو ؤح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الرُّ َوملا يعلم اهلل الاذين جاهدوا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ينالصابر ِمنحُكم َويعلمَ 
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الثَّالِث: كحن َو ِ له َتَعاَى يِف هود: َومِ  ،اإلح  .﴾فاعلموا َأنام أنزل بِعلم اهلل﴿نحه َقوح

ابِع: الرَّ آن َو ُقرح بَ  ،الح له َتَعاَى يِف الح عد َما من ب َوَلئِن اتبعت أهواءهم﴿َقَرة: َوِمنحه َقوح

 .﴾من الحعلم َجاَءكَ 

الَْخاِمس: َنحَعام:  ،الحكتاب َو له َتَعاَى يِف األح دُكمح من علم ل َهل عنح قُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فتخرجوه لنا

اِدس: السَّ ُسول َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الرا تلف الاذين ُأوُتوا ﴿َوِمنحه َقوح َوَما اخح

 ﴾الحكتاب إَِلا من بعد َما َجاَءُهم الحعلم بغيا َبينهم

ابِع: السَّ ه َو ِفقح َنحبِيَاء له َتَعاَى َوِمنحه َقوح  ،الح  ،وفيَها ﴾لاًم  وعكاًم ولوطا آتيناه ح﴿: يِف األح

 .﴾ وعلاًم آَتيحنَا حكاًم ففهمناها ُسَليحاَمن وكال ﴿

الثَّاِمن له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،: الحعقلَو مح َوَقاَل الاذين ُأوُتوا الحعلم َويحلكُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َثَواب اهلل خري

التَّاِسع: يِيز َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،التامح وليعلم ﴿ ﴾وليعلم املحُؤمننِيَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الاذين نافقوا

له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الحفضل والعاشر:  َقاَل إِنااَم ُأوتِيتُه عىل علم﴿َوِمنحه َقوح

نَاُه لفضل ِعنحِدي. ويُ ، ﴾ِعنحِدي ائِيل َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: َمعح َ روى َأنه َكاَن َأقَرأ بني إِْسح

 للتوراة الحعلم.

الَْحا له َتَعاَى يِف حم  ،ن َكَذلِك وان مل يكَما يعده أربابه علاًم  دِي عشر:َو َوِمنحه َقوح

 .﴾فرحوا باَِم ِعنحدهم من العلم﴿املحُؤمن: 

 (عينِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (الَْغيْنِ  )كتاُب  

  اٍبَأْبَو َوُهَو َأْرَبَعُة

 َغد   بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنَّ   آن على َوْجَهيْن:فِي الُْقرْ  غًدا َوذكر بعض 

م الاِذي َييِل  َأحدهَما: يَوح مك، الاِذي َأنحت فِيهِ ُهَو الح اَمن:  ، َيوح له َتَعاَى يِف ُلقح َوِمنحه َقوح

ِري نفس َماَكا تكسب َغدً ﴿ ِري نفس  َوَما َتدح  .﴾َْتُوت بَِأّي َأرض   ا َوَما َتدح

الثَّانِي: مُ  َو ِقيَاَمة َيوح له َتَعاَى  ،الح َقَمر: َوِمنحه َقوح  اُب ا من الحكذا سيعلمون َغدً ﴿ يِف الح

 .﴾األرش

 الْغمِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْغ  م فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحغم َنفسه َأحدهَما:  .﴾ بغم  فأثابكم غاًم ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َقتحل َو له َتَعاَى  ،الح  .﴾تُوًناَوَفتَنااك فُ  مِّ فنجيناك من الحغَ ﴿يِف طه:  َوِمنحه َقوح

 الَْغَلبَةِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: الَْغَلبَة فِي َوذكر أهل 

ر َأحدَها: َقهح له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،الح َويِف  ،﴾عىل أمره َواهلل َغالب  ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾الغالبون مُ َوإِن جندنا َلُ ﴿الصافات: 

الثَّانِي: َقتحل َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح  .﴾لبونَ غح تُ قل للاذين كفُروا َس ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ف:  ،الظُُّهورُ  َو له َتَعاَى يِف الحَكهح  .﴾مح هِ رِ ىل َأمح وا عَ بُ لَ َقاَل الاذين غَ ﴿َوِمنحه َقوح
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ابِع: الرَّ َِزيَمةُ  َو ل ،الح َنحَفال: َوِمنحه َقوح َن يكن ِمنحُكم عرُشون َصابُِرو إِن﴿ه َتَعاَى يِف األح

 .﴾وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴿َويِف الّروم:  ،﴾غلبوا مئتنيي

 الَْغيِْب  بَاُب 

ِ  الُْمَفّسرين َأن الَْغيَْب  َوذكر بعُض  الُْقْرآن على ف  :(1)عشرة أوجهي 

له َتَعاَى يِف  ،اهلل عز َوجل َأحدَها: بََقَرة َوِمنحه َقوح َغيحِب ﴿: الح الاذين ُيؤمنُوَن بِالح

اَلةَ  ونَ يمُ قِ ويُ   .﴾الصا

الثَّانِي:  يَو له َتَعاَى يِف التكوير:  ،الحَوحح َغيحِب َوَما ُهَو عَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾نينِ بَض  ىل الح

له َتَعاَى يِف  ،حوادث الحقدر الثَّالِث:وَ  َغيحب﴿: األعرافَوِمنحه َقوح  َوَلو كنت أعلم الح

رَيح َل  .﴾ستكثرت من اخلح

ابِع: الرَّ ف:  ،الظان َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َويِف سبأ:  ،﴾ا بِالحَغيحِب رمجً ﴿َوِمنحه َقوح

َغيحِب ﴿  .﴾ويقذفون بِالح

الَْخاِمس: َنحَعام:  ،املحََطر َو له َتَعاَى يِف األح َغيحب﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوِعنحده مفاتح الح

اِدس: السَّ اَلماَمن عَ موت ُسَليح  َو له َتَعاَى يِف سبأ:  ،َليحِه السا اُنوا َأن َلو كَ ﴿َوِمنحه َقوح

َغيحب  .﴾يعلُموَن الح

ابِع: السَّ ُفوظ َو ح املحَحح َيم:  ،اللاوح له َتَعاَى يِف َمرح َغيحب أطلع﴿َوِمنحه َقوح  َويِف ﴿ ،﴾الح

َغيحب﴿الّطور:   .﴾أم ِعنحدهم الح

الثَّاِمن: َغيحبَة َو له تَ َوِمنحه قَ  ،َحال الح  انتات  ق فالصاحلاُت ﴿َعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: وح

.  ،﴾اهلل ظَ فِ للغيب باَِم َح  حافظات   َواج من َمالم َومن َأنحفسهنا زح َأي: ملا َغاَبتح َعنُه األح

َغيحِب ﴿َويِف ُيوُسف:   .﴾َكلِك ليعلم َأينِّ مل أخنه بِالح

                                                             

 يف أصل الكتاب ككر أحد عرش وجها، واملنصوص عليه عرشة فقط. ( 1)
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التَّاِسع: َعَذاِب  نُزولِ  َوقُت  َو ّن: َوِمنحه َقوح  ،الح َغيحِب  َعاملُ ﴿له َتَعاَى يِف اجلحِ اَل يظحهر فَ  الح

 .﴾اعىل غيبه أحدً 

له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،رُ عح القَ  والعاشر: ب﴿َوِمنحه َقوح َأي: يِف  ،﴾وألقوه يِف غيابة اجلح

ره.  َقعح

 (غينِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (الَْفاءِ  )كتاُب 

   َباًب َوُهَو اْثَنا عشَر

 ْرَبَعة(األَثة َوالثَّال ُب)َأْبَوا

الْفْرَقانِ   بَاُب 

 ِ الْفْرَقان ف التَّْفِسير َأن   :أوجه   ي الُْقْرآن على َثََلَثةِ َوذكر أهل 

بََقَرة:  ،النارصح  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َقان﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َوإِك آَتيحنَا ُموَسى الحكتاب َوالحفرح

َنحَفال:  َقان َوَما أنزلنَا﴿َويِف األح م الحفرح  .﴾عىل َعبدَنا َيوح

الثَّانِي: له َتَعاَى  ،رج يِف الّدين من الضالل والشبهةاملحخح  َو بََقَرة: يِف الح  َوِمنحه َقوح

َقان﴿ دى َوالحفرح َقان﴿َويِف آل عمَران:  ،﴾وبينات من الح  .﴾َوأنزل الحفرح

الثَّالِث: آن َو ُقرح له َتَعاَى:  ،الح َقان عىل َعبح  َل زا ِذي نَ الا  تبَاركَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾هِ دِ الحفرح

 الَْفْصلِ  بَاُب 

 ِ الَْفْصل ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َقَضاء َأحدَها: خان:  ،الح له َتَعاَى يِف الدُّ َِعنيَ ﴿َوِمنحه َقوح ل ميقاهتم َأمجح م الحَفصح  ،﴾إِن َيوح

ل كَ ﴿َويِف النبأ  م الحَفصح  .﴾ااَن ميقاتً إِن َيوح

الثَّانِي: ِفَطام َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾ضَعن تَرا إِن َأَراَدا فصاًَل فَ ﴿َوِمنحه َقوح

َقاف:  َحح  .﴾اَومحله وفصاله َثاَلُثوَن شهرً ﴿األح

الثَّالِث: ُُروُج  َو له َتَعاَى  ،اخلح بَ َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾ودنَفَلاما فصل طالوت باجل﴿: َقَرةيِف الح

 من مرص. َأي: خرجت العري ،﴾َوملا فصلت العري﴿ُيوُسف: 

 الَْفتِْح  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ وَ   أوجه: الُْقْرآن على َأْربََعةِ  الَْفتْح فِي ذكر أهل 
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له َتَعاَى يِف الزمر:  ،َفتحح الاِذي ُهَو ضد اَلغال الح  َأحدَها: َحتاى إِكا ﴿َوِمنحه َقوح

َواهَبا جاؤوها َوفتحت  .﴾أَبح

الثَّانِي: َقَضاء َو َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح تَحح َبيحننَا َوَبني قَ ﴿َوِمنحه َقوح ومنَا َربنَا افح

َقِّ  َعلِي﴿َويِف سبأ:  ،﴾بِاحلح َقِّ َوُهَو الفتاح الح  .﴾مقل جيمع َبيحننَا َربنَا ثما يفتح َبيحننَا بِاحلح

الثَّالِث: بِيَاء: َوِمنحه قَ  ،رسالاإل َو َنح له َتَعاَى يِف األح ُجوج َيأح  حتح تِ َحتاى إِكا فُ ﴿وح

 .﴾َشِديد   ا َكا َعَذاب  َحتاى إِكا فتحنا َعَليحِهم َبابً ﴿َويِف املحُؤمننَِي:  ،﴾َوَمأحُجوج

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،النارصح  َو َويِف  ،﴾َفإِن َكاَن لكم فتح من اهلل﴿َوِمنحه َقوح

َفتحِح َفَعَس ﴿ائَِدة: املحَ   .﴾من ِعنحده َأو َأمر   ى اهلل َأن َيأحِِت بِالح

ارِ  بَاُب   الِْفَر

التَّْفِسير َأنَّ   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: فِي الِْفَرارَ  َوذكر أهل 

ََرب َأحدَها: َعَراء:  ،الح له َتَعاَى يِف الشُّ ت ِمنحُكم ملا خفتكم﴿َوِمنحه َقوح يِف وَ  ،﴾َفَررح

َزاب:  َحح ِفَرار إِن قُ ﴿األح َقتحلل لن ينفعكم الح ت َأو الح  .﴾فررتم من املحَوح

الثَّانِي: َكَراَهة َو ُُمَعة:  ،الح له َتَعاَى يِف اجلح َت ﴿َوِمنحه َقوح نحُه الاِذي تفرون مِ  قل إِن املحَوح

 .﴾َفإِناُه مالقيكم

الثَّالِث: تَِفاُت  َو له َتَعاَى يِف  ،اَِللح مَ ﴿عبس: َوِمنحه َقوح ء من َأِخيه رُّ فِ يَ  َيوح َأي:  ،﴾املحَرح

 ََل يلحتَفت إَِليحِه.

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة نوح:  ،التباعد َو  .﴾اًراَفلم يزدهم دعائي إَِلا فِرَ ﴿َوِمنحه َقوح

ق مَقاتل   َبةُ  ا َخاِمًساَوجهً  َوألْح ِفَرار: التاوح له َتَعاَى َوِمنح ، َفَقاَل: الح يات: يِف الذاره َقوح

وا إَِى اهلل ﴿  .﴾إيِنِّ لكم ِمنحُه َنِذير ُمبنيَففرُّ

 الْفسِق  بَاُب 
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الُْمَفّسرين َأنَّ   الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: فِي الْفسَق  َوذكر بعض 

ر َأحدَها: اَمن:  ،الحكفح َدة ُلقح له َتَعاَى َسجح  ا كمن َكاَن َفاِسًقاَأَفَمن َكاَن ُمؤمنً ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوأما الاذين فسقوا فمأواهم الناار﴿وفيَها:  ،﴾ يستوونََل 

الثَّانِي: ِصيَة من غري رشك َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،املحعح يحننَا َوَبني فافر  بَ ﴿َوِمنحه َقوح

َفاِسقني م الح َقوح َية اجلبارينُيِريد املحَُخال ،﴾الح َفاَل تأس عىل ﴿وفيَها:  ،فني يِف ُدُخول َقرح

َفاِسقنيا م الح َقوح  .﴾لح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الحَكِذب َو َوُأوَلئَِك  اَوََل تقبُلوا َلُم َشَهاَدة أبدً ﴿َوِمنحه َقوح

َفاِسُقونَ   َفتَبَيانُوا﴿َويِف احلجرات:  ،﴾هم الح
 .﴾إِن َجاَءُكم َفاسق بِنَبَأ 

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف  ،السب َو بََقَرة: َوِمنحه َقوح   .﴾َفاَل رفث َوََل فسو ﴿الح

ق بَعضهم َوجها َخاِمًسا ق: ُُمَالَفةُ  َوقد ألح ِفسح ُسول صىل اهلل  َفَقاَل: َوالح َأمر الرا

َبة:  له َتَعاَى يِف التاوح َفاِسُقونَ ﴿َعَليحِه َوسلم، َوِمنحه َقوح  .﴾إِن املحُنَافِقني هم الح

اِحشِ  بَاُب   الَْفَو

التَّْفِس  اِحَش َوذكر أهل  الَْفَو  :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي ير َأن 

ِصيَة َأحدَها: َراف:  ،املحعح َعح له َتَعاَى يِف األح َوإِكا فعلوا َفاِحَشة َقاُلوا وجدَنا ﴿َوِمنحه َقوح

م:  ،﴾بالفحشاء َعَليحَها آَباَءَنا َواهلل أمرَنا هَبا قل إِن اهلل ََل َيأحمرُ   ذينالا ﴿َويِف الناجح

َفَواِحش إَِلا اللمم ثحم َوالح ِ  .﴾جيتنبون َكبَائِر اإلح

الثَّانِي: َنا َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الزِّ ذين إِكا فعلوا َفاِحَشة َأو ﴿َوِمنحه َقوح َوالا

َفاِحَشةَ  ِت َيأحتنِيَ والالا ﴿َويِف ُسوَرة النَِّساء:  ،﴾ظلُموا أنفسهم  .﴾من نَِسائُِكم الح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ،اللواط َو َفا إِناُكم لتأتونَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾ِحَشةالح
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ابِع: الرَّ َأة نشوزُ  َو له َتَعاَى يِف ُس  ،املحَرح وا تذهبلَوََل تضاروهن ﴿وَرة النَِّساء: َوِمنحه َقوح

رجوهن من َوََل خت﴿اَل : َويِف الطا  ،﴾إَِلا َأن َيأحتنِي بَِفاِحَشة مبينَة بِبَعحض َما آَتيحتُُموُهنا 

 .﴾َوََل خيحرجن إَِلا أَن َيأحتنِي بَِفاِحَشة مبينَة ُبيُوهتنا 

 (ْرَبَعِةاأل َما َفوَق َأْبَواُب)

 الَْفْرضِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  َوذكرَ  ِ  أهل  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه  الَْفْرض ف  :ي 

َزام َأحدَها: لح ِ له َتَعاَى  ،اإلح بََقَرة: َوِمنحه َقوح َج﴿يِف الح فيَها: و ،﴾َفمن فرض فِيِهنا احلح

 .﴾َفنصف َما فرضتم﴿

الثَّانِي: َزاب:  ،حاللاإل َو َحح له َتَعاَى يِف األح  َما َكاَن عىل النابِي من حرج  ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فِياَم فرض اهلل َلهُ 

الثَّالِث: بَيَان َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النُّور: ،الح  ،﴾اهاُسوَرة أنزلناها وفرضن﴿ َوِمنحه َقوح

ِريم:  اَمنُكم﴿َويِف التاحح لاة َأيح
 .﴾قد فرض اهلل لكم حَتِ

ابِع: الرَّ نحَزال َو ِ له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،اإلح آن ﴿َوِمنحه َقوح ُقرح إِن الاِذي فرض َعَليحك الح

 .﴾لرادك إَِى معاد

الَْخاِمس: َمةُ  َو ِقسح له َتَعاَى  ،الح َويِف  ،﴾من اهلل َفِريَضةً ﴿يِف ُسوَرة النَِّساء: َوِمنحه َقوح

َكاة:  َمة، َوقيل:  ،﴾من اهلل َفِريَضةً ﴿َبَراَءة يِف آَية الزا َفرح إَأي: قسح ي ُهَو ض الاذِ نه من الح

َزام ، قرين الحُوُجوب لح ِ َقحَسام كلَها من اإلح َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: َوجيوز َأن تكون َهِذه األح

 واإلجياب.

ِ  بَاُب   الْفساد

الْفسادَ  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َسبَْعة أوجه:ف  ي 
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ِصيَة َأحدَها: بََقَرة:  ،املحعح له َتَعاَى يِف الح َوإِكا قيل َلُم ََل تفسدوا يِف ﴿َوِمنحه َقوح

ضِ   .﴾األَرح

الثَّانِي: اََلك َو بِيَاء:  ،الح َنح له َتَعاَى يِف األح  ،﴾فسدتااَن فيهاَم آِلَة إَِلا اهلل لَلو كَ ﴿َوِمنحه َقوح

اَمَواُت ﴿َويِف املحُؤمننَِي:  ُض  لفسدت السا َرح  .﴾فِيِهنا  َومنح  َواألح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الّروم:  ،املحََطر َوقلة النابَات قحطُ  َو ساد يِف ظهر الحف﴿َوِمنحه َقوح

ر الحربِّ  بَحح  .﴾َوالح

ابِع: الرَّ َقتحل َو َراف: َوِمنح  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح  أتذر ُموَسى َوَقومه ليفسدوا يِف ﴿ه َقوح

ض ف:  ،َأَراَد: ليقتلوا أهل مرص ،﴾األَرح إِن َيأحُجوج َوَمأحُجوج مفسدون ﴿َويِف الحَكهح

ض  أَي: بقتل النااس.  ،﴾يِف األَرح

الَْخاِمس: بََقَرة:  ،اخلراب َو له َتَعاَى يِف الح ضِ  سعى يِف ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾د فِيَهاليفس األَرح

ل:  َية أفسدوها﴿َويِف النامح  .﴾إِكا دخُلوا َقرح

اِدس: السَّ ر َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الحكفح  يِف  ينهون َعن الحفسادِ  أولو َبِقياة  ﴿َوِمنحه َقوح

ض  .﴾األَرح

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،السحر َو ََل يصلح عمل  إِن اهللَ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾املفسدين

 لِ الْفْض  بَاُب 

الْفضل فِي  التَّْفِسير َأن   الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:َوذكر أهل 

اَلمِ  َأحدَها: سح ِ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اإلنعام بِاإلح اهلل  الحفضل بيد قل إِنا ﴿َوِمنحه َقوح

ُُمَعة:  ،﴾يؤتيه من َيَشاء  .﴾اءفضل اهلل يؤتيه من َيَش  َكلِك﴿َويِف اجلح
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الثَّانِي: ةِ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،اإلنعام بِالنُّبُوا ل اهلل َوَكاَن فض﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  ،﴾َعَليحك َعظِياًم  َ  .﴾اإِن َفضله َكاَن َعَليحك َكبرِيً ﴿َويِف بني إِْسح

الثَّالِث: يَا َو نح له َتَعاَى يِف ُسوَرة ا ،الرز  يِف الدُّ اَبُكم َوَلئِن َأَص ﴿لنَِّساء: َوِمنحه َقوح

ُُمَعة:  ،﴾من اهلل فضل    .﴾وابتغوا من فضل اهلل﴿َويِف اجلح

ابِع: الرَّ ناة َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الرز  يِف اجلح َمة  يستبرشون بِنِ ﴿َوِمنحه َقوح من  عح

َة  ﴿َويِف ُسوَرة النَِّساء:  ،﴾ل  ضح اهلل َوفَ   .﴾ل  ضح ِمنحُه َوفَ  فسيدخلهم يِف َرمحح

الَْخاِمس: ناة َو َزاب:  ،اجلح َحح له َتَعاَى يِف األح  َوبرش املحُؤمننَِي بَِأن َلُم من اهلل﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾افضال َكبرِيً 

اِدس: السَّ َمة َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحِناة َوالنعح ََل فضل ا﴿َوِمنحه َقوح هلل َوَلوح

يحَطان إَِلا َقلِياًل َعَليحُكم َوَرمحته َلتبعتم ا ل اهلل علينا َكلِك من فض﴿َويِف ُيوُسف:  ،﴾لشا

 .﴾وَعىل النااس

ابِع: السَّ بََقَرة:  ،ُف لَ اخلَ  َو له َتَعاَى يِف الح فَرة ِمنحُه وَواهلل َيعدُكم مَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾فضاًل غح

الثَّاِمن: بََقَرة:  ،التجاوز َو له َتَعاَى يِف الح  ،﴾هلل لُذو فضل عىل النااسإِن ا﴿َوِمنحه َقوح

 َومثلَها يِف ُيوُنس.

وَق  بَاُب   َف

ِ  َوذكر أهُل  وق فِي  التَّْفِسير  الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:َأن َف

نى أكربَ  َأحدَها: بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح قَها﴿َوِمنحه َقوح  .﴾بعوضة َفاَم َفوح

الثَّانِي: نى أفضل َو َفتحح: َوِمنحه َقوح  ،بَِمعح : يأ ،﴾مَيد اهلل َفو  َأيحدهي﴿له َتَعاَى يِف الح

 أفضل من َأيحدهيم. َيد اهلل
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الثَّالِث: نى َأكثر َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،بَِمعح َفو   َفإِن كن نَساء﴿َوِمنحه َقوح

 ِ نَتَنيح  .﴾اثح

ابِع: الرَّ نى أرفع َو بَقَ  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح قهم يَ ﴿َرة: َوِمنحه َقوح م َوالاذين اتاقوا َفوح وح

ِقيَاَمة  َأي: أرفع منزَلة. ،﴾الح

الَْخاِمس: نى  َو بََقَرة:  ،"عىل"بَِمعح له َتَعاَى يِف الح قُكم الطّ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾ورورفعنا َفوح

َنحَعام:   .﴾َوُهَو القاهر َفو  عباده﴿َويِف األح

اِدس: السَّ ُعُلّو  َو نى الح َوادبَِمعح َزاب:  ،ييِف الح َحح له َتَعاَى يِف األح ؤوكم إِكح جا﴿َوِمنحه َقوح

قُكم  .﴾من َفوح

ابِع:  السَّ نى الظفرَو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بَِمعح عوك وجاعل الاذين اتب﴿َوِمنحه َقوح

ِقيَاَمة م الح  .َأي: يِف الظفر ،﴾َفو  الاذين كفُروا إَِى َيوح

له َتعَ َوِمنح  ،ةَكوَّنَا صلَ  َوالثَّاِمن:  َنحَفال: ه َقوح نَ  فاِضبوا﴿اَى يِف األح َعح  .﴾ا َفو  األح

 بَاب فِي

التَّْفِسير َأن  ِ  "َوذكر أهل   الُْقْرآن على عشَرة أوجه: "ي ف

لَهاَأحدَها:  بََقَرة:  ،ُوُقوعَها عىل َأصح له َتَعاَى يِف الح  َكلِك الحكتاب ََل ريَب ﴿َوِمنحه َقوح

آ ،﴾فِيهِ  ََل بيع  ﴿وفيَها:  ،﴾ض  رِ هبم مَ يِف ُقُلو﴿وفيَها:  ،﴾فِيهِ  ُقرح  ِن.َوُهَو الحَعام بِالح

الثَّانِي: نى  َو َراف:  ،"َمعَ "بَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح َقاَل ادُخُلوا يِف ُأَمم قد ﴿َوِمنحه َقوح

ل:  ،﴾خلت من قبلُكمح  احِلني﴿َويِف النامح َتك يِف ِعبَادك الصا  .﴾وأدخلني بَِرمحح

 ِ الثَّال نى ث:َو ف:  ،"عىل" بَِمعح له َتَعاَى يِف الحَكهح َويِف  ،﴾عىل َما أنحفق فِيَها﴿َوِمنحه َقوح

ُشوَن يِف مساكنهم﴿وفيَها:  ﴾وألصلبنكم يِف ُجُذوع النّخل﴿: طه  .﴾َيمح
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ابِع: الرَّ نى  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،"إَِى  "بَِمعح اهلل  أمل تكن َأرُض ﴿َوِمنحه َقوح

َواهِ هَي َفردُّوا َأيحدِ ﴿َويِف إِبحَراِهيم:  ،﴾اِسَعة فتهاجروا فِيَهاوَ  ح: َويِف نو ،﴾مح هِ م يِف َأفح

 .﴾ااجً رَ خح إِ  يعيدكم فِيَها وخيرجكم ثما ﴿

الَْخاِمس: نى  َو ل:  ،"من"بَِمعح له َتَعاَى يِف الناحح مَ ﴿َوِمنحه َقوح  أمة   لِّ يِف كُ  ُث عَ بح نَ  َوَيوح

ل: َويِف النا  ،﴾َشِهيدا ض﴿مح َرح َمَوات َواألح  .﴾اهلل الاِذي خيرج اخلبء يِف السا

اِدس: السَّ نى ِعنحد َو له َتَعاَى يِف هود:  ،بَِمعح َويِف  ،﴾افِينَا َضِعيفً  َوإِناا لنراكَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعَراء:   .﴾َوَلبِثت فِينَا من عمرك ِسننِي﴿الشُّ

ابِع: السَّ نى  َو بَاء"بَِمعح بََقَرة: َوِمنحه َقوح  ،"الح َيأحتِيهم  َهل ينظُروَن إَِلا أَن﴿له َتَعاَى يِف الح

َغاَمم  .﴾َوَكاَن يِف معزل﴿َويِف هود:  ،﴾اهلل يِف ظلل من الح

الثَّاِمن: و َو نى َنحح بََقَرة ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  قد نرى تقلب َوجهك يِف ﴿: َوِمنحه َقوح

اَمء  .﴾السا

التَّاِسع: نى  َو َراف: وَ  ،"َعن"بَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح اَمء سأجتادلونني يِف أَ ﴿ِمنحه َقوح

 .﴾سميتموها َأنحُتم وآباؤكم َما نزل اهلل هَبا من ُسلحَطان

نى  والعاشر: م  "بَِمعح َج:  ،"الالا له َتَعاَى يِف احلح  قا حَ  َوَجاهُدوا يِف اهللِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اهدوا فِينَا لنهدينهم سبلناَوالاذين ج﴿كبوت: َويِف العن ،﴾هِ ادِ هَ جِ 

 الِْفتْنَةِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الِْفتْنَة فِي الْ   ا:َوجهً  عشرَ  ُقْرآن على َخْمَسةَ َوذكر بعض 

بََقَرة:  ،الرّشك َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح  ،﴾وقاتلوهم َحتاى ََل تكون فتحنَة﴿َوِمنحه َقوح

َقتحل والفتنةُ ﴿وفيَها:   . ﴾َأشد من الح
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الثَّانِي: ر َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحكفح  ا الاذين يِف ُقُلوهبم زيغ  َفَأما ﴿َوِمنحه َقوح

ِفتحنَةابَ َش َما تَ  فيتبعونَ  تَِغاء الح ُكوَرة يِف حق املحُ ، ﴾ه ِمنحُه ابح افِقني نَ َوَكَذلَِك كل فتحنَة َمذح

يَُهود.  َوالح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف طه:مِ وَ  ،اَِلبحتاَِلء واَلختبار َو فنجيناك من  اَوقتلت نفًس ﴿ نحه َقوح

 . ﴾ونَ نُ تَ فح وهم ََل يُ ﴿َويِف العنكبوت  ،﴾َوَفتَنااك ُفتُوًنا مِّ الحغَ 

ابِع: الرَّ ل:  ،َعَذابالح  َو له َتَعاَى يِف الناحح ثما إِن َربك للاذين َهاجُروا من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾عل فتحنَة النااس كعذاب اهللج﴿َويِف العنكبوت:  ،﴾بعد َما فتنُوا

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف الذاريات:  ،اَلحرا  بالناار َو م هم عىل الناار ﴿َوِمنحه َقوح َيوح

ِمنَات﴿َويِف الربوج:  ،﴾يفتنون كوقوا فتنتكم  .﴾إِن الاذين فتنُوا املحُؤمننَِي َواملحُؤح

اِدس: السَّ َقتحُل  َو له َتَعاَى  ،الح تِنكُ ﴿يِف ُسوَرة النَِّساء:  َوِمنحه َقوح ُتمح أَن َيفح م الاذين إِن ِخفح

ن وملئهم َأن يَ  وف  عىل َخ ﴿َويِف ُيوُنس:  ،﴾كفُروا َعوح  .﴾مهُ نَ تِ فح من فِرح

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،دُ صا ال َو يِف بني وَ  ،﴾واحذرهم َأن يفتنوك﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ  .﴾يفتنوكَ َوإِن َكاُدوا ل﴿إِْسح

الثَّاِمن: اَلَلةُ  َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الضا َويِف  ،﴾َومن يرد اهلل فتنته﴿َوِمنحه َقوح

تُم َعَليحِه بفاتنني﴿الصافات:   .﴾َما أَنح

ال َنحَعامَوِمنحه قَ  ،املعذرة تَّاِسع:َو له َتَعاَى يِف األح اُلوا ثما مل تكن فتنتهم إَِلا َأن قَ ﴿: وح

كني َواهلل ِ  .﴾َربنَا َما ُكناا ُمرشح

ة والعاشر: َ له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،الحعربح م﴿َوِمنحه َقوح  َربنَا ََل جتعلنا فتحنَة للحَقوح

 .﴾َربنَا ََل جتعلنا فتحنَة للاذين كفُروا﴿َويِف املمتحنة:  ،﴾الظااملنِي

الَْحادِي عشر: ُنُون َو له َتَعاَى يِف نون و ،اجلح تُون﴿القلم: َوِمنحه َقوح  .﴾بأيكم املحفح
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الثَّانِي عشر: له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،ثماإل َو ِفتحنَة َس ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾واطُ قَ َأَل يِف الح

الثَّالِث عشر: له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الحعُقوَبة َو ون َعن فليحذر الاذين خيالف﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾أمره َأن تصيبهم فتحنَة

ابِع عشر: الرَّ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،املحََرض َو َن َأَّنم يفتنون يِف ﴿َوِمنحه َقوح  كل َأوَل يَروح

ِ  مّرةً  َعام   َتنيح  .﴾َأو مرا

الَْخاِمس عشر:  َقَضاءَو َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح ل إِن ِهَي إَِلا فتنتك تض﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هَبا من تَشاء وهتدي من تَشاء

 (ءِ فاال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (الَْقاِف  )كتاُب 

 (َثِةالثَّالاْلَوْجَهْيِن َو )َأْبَواُب

 القارعةِ  اُب بَ 

الُْمَفّسرين َأنّ  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:القارع َوذكر بعض   ة فِي 

د: ،الداهية َأحدهَما: عح له َتَعاَى يِف الرا هم تصيب َوََل يَزال الاذين كفُروا﴿ َوِمنحه َقوح

 .﴾َقاِرَعة باَِم َصنَُعوا

الثَّانِي: ِقيَاَمة َو له َتَعاَى يِف القارعةَوِمنح  ،الح  .﴾َما القارعة القارعةُ ﴿: ه َقوح

 الَْقَلمِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنّ َوذ الْقُ  القلم كر بعض  َوْجَهيِْن:فِي  الْ  ْرآن على هَذْين 

تب بِهِ  َأحدهَما: َقَلم الاِذي يكح له َتَعاَى:  ، ومنهالح ، ﴾القلم َوَما يسطروننون و﴿َقوح

 .﴾علم بالقلم﴿َومثله: 

م الثَّانِي:و له َتَعاَى: ، ومنه الحقدح َوُهَو السهح  .﴾إِكح يلقون أقالمهم﴿َقوح

 الْقلِب  بَاُب 

 ِ الْقلب ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل   ي 

َج: َوِمنحه َقوح  ،لحقلب الاِذي ُهَو حَمل النافسا َأحدَها:  َوَلكِن تعمى﴿له َتَعاَى يِف احلح

ُدور تِي يِف الصُّ ُقُلوب الا  .﴾الح

الثَّانِي: أحي َو :  ،الرا رَشح له َتَعاَى يِف احلح  .﴾مح َشتاىحتسبهم مَجِيًعا َوُقُلوهُب ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف  :  ،الحعقل َو  .﴾ قلبهُ إِن يِف َكلِك لذكرى ملن َكاَن لَ ﴿َوِمنحه َقوح

ُوِت  بَاُب   الُْقن

 ِ وت ف الُْقُن الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ذكر بعض   ي 
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له َتَعاَى:  ،الطااَعة َأحدَها:  والقانتني﴿َومثله:  ﴾َوقوُموا هلل َقانِتنِيَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾والقانتات

الثَّانِي: ِعبَاَدة َو له َتَعاَى:  ،الح  .﴾ونتُ انِ ُه قَ لَ  ل  كُ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى: يِف آل عمَران ،طول الحقيام َو َيم اقنتي لَِربِّك﴿: َوِمنحه َقوح  ،﴾َيا َمرح

َأي: أطييل الحقيام يِف َصاَلتك. َوقد ُرِوَي َعن النابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلم: َأنه ُسئَِل َأي 

اَلة أفضل َفَقاَل:  صل َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: َوََل أرى أ، اَد بِِه الحقيام، َأرَ "ا قنوتً  أطولا "الصا

ُقنُوت إَِلا الطااعَ  َعاء َوَغريه  ،ةالح ِقيَام فِيَها، َوالدُّ اَلة، َوالح الل: من الصا أِلَن مَجِيع اخلح

 يكون َعن الطااَعة.

 (اخلمسِةو ْرَبَعِةاأل )َأْبَواُب

 لِ بَ الْقِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن  :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي ِقبََل ال َوذكر بعض 

ل:  ،الطااَقة َأحدَها: له َتَعاَى يِف النامح  .﴾م هَباَلُ  َل بَ ََل قِ  هم بُِجنُود  نا يَ أتِ نَ لَ فَ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: نى  َو له َتَعاَى يِف احلاقة:  ،"َمَع  "بَِمعح ن َومن ﴿َوِمنحه َقوح َعوح َوَجاء فِرح

﴾هُ لَ بَ قِ 
 َأي: َومن َمَعه. ،(1)

الثَّالِث: و َو بََقَرة:  ،الناحح له َتَعاَى يِف الح  َل بَ هُكم قِ َوّلوا ُوُجوتُ  َليحَس الحرب أَنح ﴿َوِمنحه َقوح

رِب  املحرشِ    .﴾َواملحغح

ابِع: الرَّ ف:  ،املعاينة َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َعَذاب قُ  أو﴿َوِمنحه َقوح  .﴾باًل يأتيهم الح

 الْقَدمِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه: فِي الَقَدمَ  َوذكر أهل 

                                                             

 ﴾.هُ لَ بح ة متواترة وهي قراءة أيب عمرو والكسائي ويعقوب، وقرأ البقية﴿ قَ ﴾قراءهُ لَ بَ ﴿قِ  ( 1)
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ُكور َأحدَها: َنحَفال له َتَعاَى َوِمنحه َقوح  ،الحقَدم املحَذح َدام﴿: يِف األح َقح َويِف  ،﴾َويثبت بِِه األح

َن:  محح َخذ بالنا ﴿ُسوَرة الرا  .﴾امِ دَ  واألقح واِِص َفيُؤح

الثَّانِي: تِيَاراَِل  َسابَِقةُ  َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،خح نحد َأن َلُم قدم صد  عِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َرهبم

الثَّالِث: بََقَرة:  ،الحقلب َو له َتَعاَى يِف الح بت ُقُلوبنَا َأَراَد ثَ  ،﴾انَ امَ دَ قح أَ  تح َوَثبِّ ﴿َوِمنحه َقوح

 َفإِن الحقَدم إِنااَم يثبت بُِثبُوت الحقلب.

ابِع: الرَّ ل:  ،النافس َو له َتَعاَى يِف الناحح َأَراَد زلل  ،﴾فتزل قدم بعد ُثبُوهَتا﴿َوِمنحه َقوح

 النافس َعن الطااَعة.

 الَقْولِ  اُب بَ 

 ِ ل ف الُْمَفّسرين َأن الَقْو الُْقْرآن على َخْمَسةِ َوذكر بعض   :أوجه   ي 

آن َأحدَها: ُقرح له َتَعاَى  ،الح ح بَ فَ ﴿ :يِف الزمر َوِمنحه َقوح تَِمُعونَ  بادِ عِ  رشِّ لِ ا الاذين َيسح  لَقوح

َس  ونَ عُ بِ تا يَ فَ   .﴾هُ نَ أحح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف إِبحَراِهيم:  ،الشهادتان َو ل يثبت اهلل الاذين آمنُو﴿َوِمنحه َقوح َقوح ا بالح

 .﴾الثاابِت

الثَّالِث: ابِق يِف الحعلم َو اَمن:  ،السا َدة ُلقح له َتَعاَى يِف َسجح ل  كِنَولَ ﴿َوِمنحه َقوح حق الَقوح

 .﴾مني

ابِع: الرَّ َعَذاب َو ل:  ،الح له َتَعاَى يِف النامح ل َعَليحِهم﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوإِكا َوقع الَقوح

الَْخاِمس: ل َو له َتَعاَى يِف الحبََقَرة:  ،نفس الَقوح َل فبدل الاذين ظلُموا قو﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾غري الاِذي قيل َلُم

ِ  بَاُب  ة  الُْقوَّ
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ةَ َوذكر  الُْقوَّ التَّْفِسير َأن  ِ  أهل  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:ف  ي 

له َتَعاَى يِف هود:  ،الحعَدد َأحدَها: ة إَِى قوتكم﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾ويزدكم ُقوا

ف:  ة  ﴿الحَكهح ل:  ،﴾َفَأِعينُويِن بُِقوا ة  أولُ  َنحنُ ﴿َويِف النامح  .﴾و ُقوا

الثَّانِي: بََقَرة:  ،واملواظبةُ  دُّ اجلحِ  َو له َتَعاَى يِف الح ة   آتيناكم ُخُذوا َما﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾بُِقوا

َيم:  ة الحكتاَب  َيا حييى ُخذِ ﴿َويِف َمرح  .﴾بُِقوا

الثَّالِث: بَطحُش  َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الح ة مح كُ يل بِ  َأنا  َلوح ﴿َوِمنحه َقوح ملحُؤمن: َويِف ا ،﴾ُقوا

 .﴾ةَكاُنوا َأشد ِمنحُهم ُقوا ﴿

ابِع: الرَّ ة َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الشدا َعِزيز﴿َوِمنحه َقوح  َويِف  ،﴾إِن َربك ُهَو الحقوي الح

ة﴿الحَقَصص:  ُقوا  .﴾ابإِناه قوي َشِديد الحعقَ ﴿َويِف املحُؤمن:  ،﴾لتنوء بالعصبة أويل الح

الَْخاِمس: اَلُح  َو َنحَفال:  ،السِّ له َتَعاَى يِف األح تُم من وَ ﴿َوِمنحه َقوح تََطعح وا َلُم َما اسح َأعدُّ

ة  .﴾ُقوا

 (َهاَما َفْوَقَف السَّْبَعِة َواُبَأْب)

 الَْقَصصِ  بَاُب 

ِ  بعُض  رَ َوذكَ  الُْقْرآن على َسبَْعة أوجه:الُْمَفّسرين َأن الَْقَصص ف  ي 

ِقرَ  َأحدَها: َراف:  ،اَءةُ الح َعح له َتَعاَى يِف األح َقَصَص  فاقصصِ ﴿َوِمنحه َقوح لاُهم َلعَ  الح

 .﴾ونَ رُ كَ فَ تَ يَ 

الثَّانِي: بَيَان َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الح ُس   نقصُّ وكاًل ﴿َوِمنحه َقوح ل َعَليحك من أنباء الرُّ

ل:  ،﴾َما نثبت بِِه ُفَؤادك﴿ ائِيل َأكثر﴿َويِف النامح َ آن يقص عىل بني إِْسح ُقرح  .﴾إِن َهَذا الح

الثَّالِث: له َتَعاَى  ،الّطلب َو ف: َوِمنحه َقوح  .﴾اًص َص ا عىل آثارمها قَ فارتدَ ﴿ يِف الحَكهح
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ابِع: الرَّ رََب  َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،اخلح َوتِ ﴿َوِمنحه َقوح َياك عىل إخح  ،﴾َك ََل تقصص ُرؤح

َلحبَاب﴿وفيَها:  ة ألويل األح َ  َفَلاما َجاَءُه وقص﴿َومثله:  ،﴾لقد َكاَن يِف قصصهم ِعربح

 .﴾َعَليحِه الحَقَصص

الَْخ  له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،اَلنزال اِمس:َو نقص َعَليحك أحسن  َنحنُ ﴿َوِمنحه َقوح

  صُّ قُ َكَذلِك نَ ﴿َويِف طه:  ،﴾الحَقَصص
ِ
 .﴾َق بَ َس  دح َما قَ  َعَليحك من أنباء

اِدس: السَّ بَاعُ  َو َثر اتِّ له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،األح  .﴾يهَوَقاَلت ألخته قص﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ ِميَةا َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،لتاسح م ناهُ َص َص قَ  دح سال قَ رُ وَ ﴿َوِمنحه َقوح

 أَي: سميناهم. ،﴾َعَليحك همح صح ُص قَ نَ ال مل حُس رُ قبل وَ  نح َعَليحك مَ 

 الَْقِليلِ  بَاُب 

الُْقْرآن عَ  الُْمَفّسرين َأن الَْقِليَل  َوذكر بعُض   :وجه  ى َثَمانِيَة ألَ فِي 

بََقَرة:  ،عرش اَلث مئة َوَثاَلَثةَ ثَ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ُبوا ِمنح ﴿َوِمنحه َقوح  ُه إَِلا َقلِياًل َفرَشِ

 .﴾ِمنحُهمح 

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف هود:  ،َثاَمُنون َو َقاتل: َقاَل م ،﴾َمَعه إَِلا َقلِيل َوَما آمنَ ﴿َوِمنحه َقوح

َبعني امح  َبِعنَي رجال َوَأرح  َرَأة.َكاُنوا َأرح

الثَّالِث: ف:  ،الحكتاِب  لِ هح أَ  بعُض  َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َما يعلمُهمح إَِلا ﴿َوِمنحه َقوح

 َقاَله َعطاء. ،﴾َقلِيل  

ابِع: الرَّ يَِسريُ  َو نحيَا الح بََقَرة:  ،من الدُّ له َتَعاَى يِف الح  ،﴾ا َقلِياًل ِه ثمنً ّتوا بِ شح ليَ ﴿َوِمنحه َقوح

َّتوا بآَيات اهلل ثمنً ا﴿َبَراَءة: َويِف   .﴾ا َقلِياًل شح

الَْخاِمس: َياءُ  َو له َتَعاَى  ،والسمعةُ  الرِّ  اهلل َوََل يذكُرونَ ﴿يِف ُسوَرة النَِّساء:  َوِمنحه َقوح

َزاب:  ،﴾إَِلا َقلِياًل  َحح بَأحس إَِلا َقلِياًل ﴿َويِف األح  .﴾َوََل يأحتوَن الح
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اِدس: السَّ امُ  َو نحيَا َأيا له َتَعاَى يِف َوِمنح  ،الدُّ وليبكوا  حكوا َقلِياًل ليَض فَ ﴿ َبَراَءة: ه َقوح

 .﴾اكثريً 

ابِع: السَّ َقلِيُل  َو َضاَفةِ  الح ِ له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،بِاإلح  لِياًل َما َفَعُلوُه إَِلا قَ ﴿َوِمنحه َقوح

  ،هملُّ قَ َأي: أَ  ،﴾ِمنحُهم
ِ
َعَراء  لرشكمة َقلِي إِنا ﴿: َويِف الشُّ

ِ
 َأَراَد قلتهم يِف  ،﴾ُلونَ َهُؤََلء

َحاب َقاَل مَقاتل، َكثحَرة َجيحشه اَلم ِستاّمَئة ألف َوَأصح َحاب ُموَسى َعَليحِه السا : َكاَن َأصح

ن َسبحعاِمئة ألف ألف. َعوح  فِرح

الثَّاِمن: َقلِيل صَلة َو َراف:  ،أَن يكون الح َعح له َتَعاَى يِف األح م ِمنحَها َوَجَعلنَا لك﴿َوِمنحه َقوح

 َما َقلِياًل ﴿َويِف احلاقة:  ،َأَراَد َما تشكرون أصاًل  ﴾تشكرون َما عايش َقلِياًل م

 .﴾ونَ نُ ؤمِ تُ 

 الَْقتْلِ  بَاُب 

الَْقتَْل  التَّْفِسير َأن   :أوجه   الُْقْرآن على َثَمانِيَةِ فِي  َوذكر أهل 

ل املميت للنافس َأحدَها: ِفعح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح ي وكأين من َنبِ ﴿َوِمنحه َقوح

َومن يقتل ُمؤمنا ُمتََعمدا َفَجَزاُؤُه ﴿النَِّساء:  َويِف ُسوَرةِ  ،(1)﴾َمَعه ربيون كثري تِلقُ 

 .﴾َجَهنام

الثَّانِي: ِقتَال َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َأي:  ،﴾َفإِن َقاَتُلوُكمح فاقتلوهم﴿َوِمنحه َقوح

 َقاَله مَقاتل.، فقاتلوهم

الثَّالِث: ن َو له َتَعاَى يِف الذاريات:  ،اللاعح  املدثر: َويِف  ،﴾ونَ اُص را قتل اخلَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َفقتل َكيَف قدر ثما قتل َكيَف قدر﴿

ابِع: الرَّ َزاب:َوِمنحه َقوح  ،التعذيب َو َحح  .﴾ياًل تِ قح ُلوا تَ تِّ أخُذوا َوقُ ﴿ له َتَعاَى يِف األح

                                                             

 .﴾َل اتَ قَ ﴿قراءة متواترة وهي قراءة نافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ البقية  ﴾َل تِ قُ ﴿  (1)
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الَْخاِمس: له تَ  ،الحعلم َو  .﴾اَوَما َقتَُلوُه َيِقينً ﴿َعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: َوِمنحه َقوح

اِدس: السَّ َنحَعام:  ،الّدفن للحي َو له َتَعاَى يِف األح ََلدُكم م﴿َوِمنحه َقوح ن َوََل تقتُلوا َأوح

ََلده﴿وفيَها:  ،﴾إمال  َويِف بني  ،﴾علم ا بَِغريح م سفهً قد خرس الاذين قتلوا َأوح

ائِيل:  َ ََلدُكم خشيَة إمال َوََل تقت﴿إِْسح  .﴾ُلوا َأوح

ابِع: السَّ ائِيل:  ،الحقصاص َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح َقتحل إِناه َفاَل يرسف يِف ﴿َوِمنحه َقوح  الح

 .﴾اَكاَن منصورً 

الثَّاِمن: َراف:  ،الّذبحح َو َعح له َتَعاَى يِف األح  .﴾يقتُلون أبناءكم﴿َوِمنحه َقوح

 الْقرِب  بَاُب 

الْمُ  ِ  َفّسرين َأن الْقرَب َوذكر بعض  الُْقْرآن على عشَرة  أوجه: فِي 

اَمع َأحدَها: بََقَرة:  ،اجلحِ له َتَعاَى يِف الح  .﴾َوََل تقربوهن َحتاى يطهرن﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: َجاَبة َو ِ بََقَرة ،اإلح له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،بَأي: جُمي ،﴾َفإيِنِّ قريب﴿: َوِمنحه َقوح

 .﴾قريب   سميع  إِناه ﴿سبأ: 

الثَّالِث: َمان َو له َتَعاَى يِف هود:  ،قرب الزا  ،﴾فيأخذكم َعَذاب قريب﴿َوِمنحه َقوح

َنحبِيَاء:  ،َأي: َدان  .﴾اقحّتب للنااس حساهبم﴿َويِف األح

ابِع: الرَّ ف:  ،األصوب َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َرَب ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾امن َهَذا رشدً  ألَقح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،للنيا َو وا ولتجدن أقرهبم َمَوداة للاذين آمنُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ذين َقاُلوا إِناا َنَصاَرىالا 

اِدس: السَّ َقَراَبة َو له َتَعاَى يِف عسق:  ،الح إَِلا  اقل ََل َأسَألُكم َعَليحِه أجرً ﴿َوِمنحه َقوح

َبى ُقرح  .﴾ َكا مقربةَيتِياًم ﴿بََلد: َويِف الح  ،﴾املحََوداة يِف الح
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ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: ،َما قبل ُمَعاينَة املحلك َو  يتوبون من ثما ﴿ َوِمنحه َقوح

 .﴾قريب  

الثَّاِمن: كل َو بََقَرة:  ،األح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح َجَرة﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوََل تقربا َهِذه الشا

التَّاِسع: اَلةالدُّ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،ُخول يِف الصا قرُبوا َوََل ت﴿َوِمنحه َقوح

اَلة َوَأنحُتم سكارى  .﴾الصا

د:  ،املحَُجاوَرة والعاشر: عح له َتَعاَى يِف الرا َأي:  ،﴾ا من َدارهمَقِريبً  ُل َأو حَت ﴿َوِمنحه َقوح

 اورهم.جُتَ 

 ْرَيةِ الْقَ  بَاُب 

الُْمَفّس   :أوجه   فِي الُْقْرآن على عشَرةِ  رين َأن الْقْرَيةَوذكر بعض 

ة َأحدَها: ل:  ،َمكا له َتَعاَى يِف الناحح َية َكاَنت آِمنَة مثاًل  اهلُل َوِضَب ﴿َوِمنحه َقوح  َقرح

 .﴾مطمئنة

الثَّانِي: َلة َو َراف:  ،َأيح َعح له َتَعاَى يِف األح تِي َكانَ ئلح َس وَ ﴿َوِمنحه َقوح َية الا قرح  تهم َعن الح

ر بَحح ة الح  .﴾َحاِِضَ

الثَّالِث: له َتَعاَى  ،أِرحَيا َو بََقَرة:  َوِمنحه َقوح َية َوإِك ُقلحنَا﴿يِف الح قرح َويِف  ،﴾ادُخُلوا َهِذه الح

َراف:  َعح َيةَوإِك قيل َلُم ﴿األح  .﴾اسكنوا َهِذه الحقرح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،ِهرقل يرُ دِ  َو له َتَعاَى يِف الح َيةأَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾و َكالاذي مر عىل َقرح

الَْخاِمس:  طَ نح أَ  َو
له َتَعاَى يِف يس:  ،ةُ يَ اكِ بح َلُم مثاًل ﴿َوِمنحه َقوح ِ َحاَب َواِضح   َأصح

َيةِ  قرح  .﴾الح

اِدس: السَّ َيةُ  َو له َتَعاَى يِف العنكبوِت  ،وط  لُ  قومِ  َقرح ىل أهل ع لونَ زِ نح إِناا مُ ﴿: َوِمنحه َقوح

َيةِ   رجزً  َهِذه الحقرح
ِ
اَمء  .﴾ا من السا
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ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،نِينََوى َو َية    َكاَنتح لوََل فَ ﴿َوِمنحه َقوح ا هَ عَ فَ نَ فَ  آَمنت َقرح

 .﴾إياَمَّنَا

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُيوُسف:  ،مرص َو تِي ُكناا ﴿َوِمنحه َقوح َية الا قرح َل الح
َوُسئِ

 .﴾فِيَها

التَّاِسع: له َتَعاَى يِف الزخرف:َوِمنح  ،ة والطائفَمكا  َو ََل نُ َوَقالُ ﴿ ه َقوح َهَذا  زَل وا َلوح

آن ُقرح  .﴾عىل رجل من القريتني َعظِيم الح

ائِيل ،مَجِيع الحقرى عىل اَلطال  والعاشر: َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح َوإِن من ﴿ :َوِمنحه َقوح

ِقيَامَ  م الح َية إَِلا َنحن مهلكوها قبل َيوح  .﴾ةَقرح

 طعِ الْقَ  بَاُب 

طعَ  الُْمَفّسرين َأنَّ  َوذكر بعُض  ِ  الْق الُْقْرآن على أحَد ف  ا:َوجهً  رَ َش عَ  ي 

ل واإلبانة َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الحَفصح َطُعوا َأيحِدهياَِم ﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾َفاقح

َراف:  َعح ِديُكم وأرجلكم من ِخ ﴿األح  .﴾ف  اَل وألقطعن َأيح

ال ُح اجلحُ  ثَّانِي:َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،واخلدش رح  نَ عح طا قَ وَ  َفَلاما رأينه أكربنه﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأيحِدهينا 

الثَّالِث: بِيلإ َو له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ،خافة السا بِيل نَ وعُ طَ قح وتَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾السا

ابِع: الرَّ ِحم والقرابة َو له ،قطع الرا بََقَرة:  َوِمنحه َقوح َأمر اهلل  ويقطعون َما﴿َتَعاَى يِف الح

  .﴾بِِه َأن ُيوصل

الَْخاِمس َنحبِيَاء:  ،: التاَفرُّ  يِف الّدينَو له َتَعاَى يِف األح  مح هُ رَ ا َأمح عوطُّ قَ تَ وَ ﴿َوِمنحه َقوح

َيان. ،﴾َبينهم َدح  َأَراَد تَفرُقوا يِف األح

اِدس: السَّ ديد َو له َتعَ  ،الشا َراَوِمنحه َقوح َعح ضِ اهُ عنَ طا وقَ ﴿ف: اَى يِف األح  .﴾اِمً أ م يِف األَرح
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ابِع السَّ َنحَعام:  ،: اَلستئصالَو له َتَعاَى يِف األح َقوح  دابرُ  عَ طِ َفقُ ﴿َوِمنحه َقوح  م الاذينَ الح

جر:  ،﴾ظلُموا ُطوع  ﴿َويِف احلح  َمقح
ِ
 .﴾نيَ حِ بِ صح مُ  َأن دابر َهُؤََلء

الثَّاِمن د: َوِمنحه قَ  ،: التخريبَو عح له َتَعاَى يِف الرا بَ ﴿وح آًنا سريت بِِه اجلح ال َوَلو َأن ُقرح

ض  .﴾َأو قطعت بِِه األَرح

التَّاِسع: ل:  ،اإلبرام َو له َتَعاَى يِف النامح ا َحتاى أمرً  َقاطَِعةً  َما كنُت  ﴿َوِمنحه َقوح

َهُدون  .﴾َتشح

َج:  ،اإلعداد والعاشر: له َتَعاَى يِف احلح  .﴾عت َلُم ثِيَاب من َنارقط﴿َوِمنحه َقوح

الَْحادِي عشر:  َقتحلَو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح ذين ا من الا ليقطع طرفً ﴿َوِمنحه َقوح

تل َطائَِفة ِمنحُهم. ،﴾كفُروا  َأي: ليقح

 الْقيامِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْقيام فِي ا اْثنَي عشرَ َوذكر بعض   ا:َوجهً  لُْقْرآن على 

ُروالحق َأحدَها: َقاَمةيام املحَعح بََقَرة:  ،ف الاِذي ُهَو انتصاب الح له َتَعاَى يِف الح َوِمنحه َقوح

يحلثإِن َربك يعلم َأناك تقوم أدنى من ُثلَ ﴿َويِف املزمل:  ،﴾َوقوُموا هلل َقانِتنِيَ ﴿  .﴾ي اللا

الثَّانِي: ن َو َمح له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،األح َ جعل اهلل ا﴿َوِمنحه َقوح بَيحت احلح بَة الح ا َرام قيَامً لحَكعح

 قواما ألمرهم. :َوقيل ،َأي: َأَماًنا ،﴾للنااس

الثَّالِث: بََقَرة:  ،اَلْتام َو له َتَعاَى يِف الح اَلةَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوأِقيُموا الصا

ابِع: الرَّ ل َو دَوِمنح  ،الحعدح عح له َتَعاَى يِف الرا اَم بِ  نفس   لِّ أََفَمن ُهَو َقائِم عىل كُ ﴿: ه َقوح

 .﴾تح بَ َس كَ 

الَْخاِمس له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: ، : الحُوُقوفَو فلتقم َطائَِفة ِمنحُهم ﴿َوِمنحه َقوح

م يقومُ ﴿َويِف َعم يتساءلون:  ،﴾َمَعك  .﴾اَواملحَاَلئَِكة صفً  الّروُح  َيوح
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اِدس السَّ له َتَعاَى يِف املدثر ،: النهوض بالدعوةَو يِف وَ  ،﴾ُقم َفَأنحذر﴿: َوِمنحه َقوح

ّن:   .﴾َيدُعوهُ  اهللِ  َوَأنه ملا َقاَم عبدُ ﴿ُسوَرة اجلحِ

ابِع: السَّ ن َو له َتَعاَى يِف َمَواِضع:  ،الحَكوح م تقومُ ﴿َوِمنحه َقوح اَعة َوَيوح  .﴾السا

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف هود:  ،الثُّبُوُت  َو  ابت  ثَ  َأي: ،﴾وحصيد   ِمنحَها َقائِم  ﴿َوِمنحه َقوح

 ُبنحيَانه وشخصه.

التَّاِسع: ل َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الَقوح قِ كوُنوا قوا ﴿َوِمنحه َقوح طِ امني بِالح  ،﴾سح

 َأي: قوالني.

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،املحَُواظبَةوالعاشر:   .﴾إَِلا َما دمت َعَليحِه َقائاِم﴿َوِمنحه َقوح

الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء ،مالقوا َو فَ ﴿: َوِمنحه َقوح توا السُّ َهاء َوََل ُتؤح

تِي جعل اهلل لكم قيَامً  َوالُكم الا  َأي: قواما يِف املعاش. ،﴾اَأمح

الثَّانِي عشر: لحَوةُ  َو َعَراء:  ،اخلح له َتَعاَى يِف الشُّ  الاِذي يراك ِحني تقوم﴿َوِمنحه َقوح

ّي. ﴾وتقلبك يِف الساجدين ِ برَصح سن الح  ِحني خَتحُلو، َقاَله احلح

 الَْقَضاءِ  بَاُب 

ا الَْقَضاء فِي  التَّْفِسير َأن   َوجها: عشرَ  لُْقْرآن على َخْمَسةَ َوذكر أهل 

َمر َأحدَها: ائِيل:  ،األح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح  ىض َربك َأَل تعبدوا إَِلا َوقَ ﴿َوِمنحه َقوح

اه  .﴾إِيا

الثَّانِي: َ  َو ائِيل:  ،رَب اخلح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ائِيل يِف  وقضينا إَِى بني﴿َوِمنحه َقوح َ إِْسح

 ِ َتنيح ض مرا  .﴾الحكتاب لتفسدن يِف األَرح

الثَّالِث: َفَراغ َو بََقَرة ،الح له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾َفإِكا قضيتم َمنَاِسكُكم﴿: َوِمنحه َقوح

اَلةَفإِكا قضيتم ا﴿ُسوَرة النَِّساء:   . ﴾لصا
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ابِع: الرَّ ل َو ِفعح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح ُه كن ا َفإِنااَم َيُقول لَ  أمرً ىَض إِكا قَ ﴿َوِمنحه َقوح

َنحَفال:  ،﴾َفيكون ُعوًَل ليقيض اهلل أمرً ﴿يِف األح  .﴾ا َكاَن َمفح

الَْخاِمس: ت َو له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،املحَوح  ،﴾يحهِ وَسى َفقىض َعلَ مُ َفَوَكَزُه ﴿َوِمنحه َقوح

ِض علينا َربك﴿َويِف الزخرف:   .﴾ليَقح

اِدس: السَّ َعَذاب وجوُب  َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َهل ينظُروَن إَِلا أَن ﴿َوِمنحه َقوح

َمر َغاَمم َواملحَاَلئَِكة َوقيض األح َمرَوقيض ا﴿َويِف هود:  ،﴾َيأحتِيهم اهلل يِف ظلل من الح  .﴾ألح

السَّ  َنحَعام:  ،التاامم ابِع:َو له َتَعاَى يِف األح جل ثما يبعثكم فِيِه ليقىض أ﴿َوِمنحه َقوح

ِ قضيت﴿َويِف الحَقَصص:  ،﴾ُمَسّمى ََجلنيح  َفَلاما قىض ُموَسى﴿وفيَها:  ،﴾َأّياَم األح

ََجل  .﴾األح

الثَّاِمن: ل َو َنحَعام:  ،الحَفصح له َتَعاَى يِف األح َ ﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾نُكممر بيني َوَبيح لقيض األح

طِ ﴿ُيوُنس:   . ﴾َفإِكا َجاَء رسولم قيض َبينهم بِالحِقسح

التَّاِسع: لق َو له ،اخلح َدة: َوِمنحه َقوح جح  فقضاهن سبع ساموات يِف ﴿ َتَعاَى يِف حم السا

 ِ َمنيح  .﴾َيوح

له َتَعاَى يِف ُيوُسف ،احلتم والعاشر: َمر الاِذييِض قُ ﴿: َوِمنحه َقوح  ،﴾تفتيانفِيِه تس  األح

َيم:  ت﴿َويِف سبأ:  ،﴾اَوَكاَن أمرا مقضيً ﴿َويِف َمرح  .﴾َفَلاما قضينا َعَليحِه املحَوح

الَْحادِي عشر: ِت  كبُح  َو َيم:  ،املحَوح له َتَعاَى يِف َمرح ة إِكح ﴿َوِمنحه َقوح َ رَسح م احلح  َوَأنحذرُهمح َيوح

َمرُ   .﴾قيض األح

الثَّانِي عشر: َراِهيم:  ،َجَهنام عىل أَهلَها َأبحَواب ُ  غالإ َو له َتَعاَى يِف إِبح َوِمنحه َقوح

يحَطان ملا قُ ﴿ َمريِض َوَقاَل الشا  .﴾ األح
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الثَّالِث عشر: د َو َعهح جر:  ،الح له َتَعاَى يِف احلح َمر﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾وقضينا إَِليحِه َكلِك األح

َعَذاب.  َقاَل مَقاتل: عهدنا إَِى لوط َأمر الح

 ِ اب الرَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلكم ع عشر:َو نفسهم ثما ََل جَيدوا يِف أ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾يُت َض ا ِِماا قَ حرًج 

الَْخاِمس عشر: َوِصياة َو له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،الح َوَما كنت بَِجانِب ﴿َوِمنحه َقوح

َمر  .﴾الغريب إِكح قضينا إَِى ُموَسى األح

 (اِف قال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (الَْكاِف  )كتاُب 

  َأْبَواٍب َوُهَو ِتْسَعُة

 (ِفيَها َوْجَهان َوَخْمَسة)

ُكْرِسيّ  بَاُب   الْ

ُكْرِسيّ  الُْمَفّسرين َأن الْ  فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر بعض 

يِسّ الاِذي جي َأحدهَما: له َتَعاَى يِف ص:  ،لس َعَليحهِ الحُكرح ىل ع وألقينا﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اكرسيه جسدً 

الثَّانِي: بََقَرة:  ،الحعلم َو له َتَعاَى يِف الح َمَواِت ﴿َوِمنحه َقوح ضِ وَ  وسع كرسيه السا َرح  ،﴾األح

 َرَواُه سعيد بن ُجبرَي َعن ابحن َعبااس. ،َأي: علمه

  َلَّ كَ  بَاُب 

ُروَن َأنَّ  الُْمَفسِّ الُْقْرآنِ  َكَلَّ  َوذكر   :على َوْجَهيْنِ  فِي 

نى )ََل( ا:َأحدهمَ  َيم:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة َمرح َ ﴿َوِمنحه َقوح َنِ أم اختا محح  ذ ِعنحد الرا

َمر عىل َما َقاَل. وفيَها:  ،﴾الا ا. كَ عهدً  َويِف  ،﴾الا ا كَ ليكونوا َلُم عزً ﴿َأي: َليحَس األح

  ،﴾الا كَ  ا فِياَم تركُت لَعيل أعمل َصاحلً ﴿املحُؤمننَِي: 

الثَّانِي نى َحًقا :َو له َتَعاَى يِف املدثر:  ،بَِمعح َقَمرالا كَ ﴿َوِمنحه َقوح  الا كَ ﴿ :اوفيهَ  ،﴾ َوالح

ِقيَاَمة:  ،﴾إِناه تذكرة   ون  بل حتبالا كَ ﴿ :وفيَها، ﴾ إِكا بلغت الّتاقيالا كَ ﴿َويِف الح

 .﴾ سيعلمون ثما كال سيعلمونالا كَ ﴿ َويِف النبأ: ،﴾العاجلة

ا الُْقْرآن َولَيَْس َوُجْمَلة َما فِي  وضعا َوِهي َجِميع َما فِي  وَن م َوْجَهيِْن َثََلَثة َوَثََلُث لْ

ل ِمنَْها َشْيء. النّْصف اْلو  فِي 

ْكَ  بَاُب    ِب تْ ال
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الْكَ  التَّْفِسير َأن  ِ  َب تْ َوذكر أهل  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:ف  ي 

َمرُ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحَائِدَ  ،األح تِي كتب ﴿ة: َوِمنحه َقوح ض املقدسة الا ادُخُلوا األَرح

 َأي: َأمرُكم بُِدُخوِلَا. ،﴾اهلل لكم

الثَّانِي:  عُل َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اجلح اِهدين﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾فاكتبنا َمَع الشا

ياَمن﴿املجادلة:  ِ  .﴾ُأوَلئَِك كتب يِف ُقُلوهبم اإلح

الثَّالِث: َقَضاءُ  َو له َتَعاَى يِف آل عمَران: َوِمنح  ،الح َقتحل َعلَ  َب تِ لربز الاذين كُ ﴿ه َقوح يحِهم الح

 .﴾اهلل لنا َب تِ لن يصيبنا إَِلا َما كُ ﴿َويِف َبَراَءة:  ،﴾إَِى مضاجعهم

ابِع: الرَّ ُض  َو َفرح بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح  :فيَهاو ،﴾َعَليحُكم الّصيام َب تِ كُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُكم الحقصاصكتب َعَليح ﴿

فحظَوالَْخاِمس:   له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلحِ تب َما يبي﴿َوِمنحه َقوح  .﴾تُونَ َواهلل يكح

ِ  بَاُب  كْفر  الْ

كْفرَ  ر أهُل َوذكَ  الْ ِ  التَّْفِسير َأن   :ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه  ف

ِحيدِ  َأحدَها: ر بِالتاوح له َتَعاَى يِف  ،الحكفح بََقَرة: َوِمنحه َقوح اء إِن الاذين كفُروا َسوَ ﴿ الح

َج:  ،﴾َعَليحِهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم  إِن الاذين كفُروا ويصدون َعن َسبِيلِ ﴿َويِف احلح

آنِ  ،﴾اهللِ ُقرح ََعّم يِف الح  .َوُهَو األح

الثَّانِي: َمة كفرانُ  َو بََقَرة:  ،النِّعح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾كفرونََل تواشكروا يل وَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعَراء:  تِي فعلت َوَأنَت  َك تَ لَ عح فَ  لَت عَ َوفَ ﴿َويِف الشُّ َكافِ  نَ مِ  الا  .﴾رينَ الح

الثَّالِث له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ،: التربيَو ِقيَاَمة يكف﴿َوِمنحه َقوح م الح ر َبعحضُكم ثما َيوح

 .﴾مكفرنا بك﴿َويِف املمتحنة:  ،عحضُكم من بعض  َأي: يتربأ بَ  ،﴾بِبَعحض

ابِع:  الرَّ ُُحودَو بََقَرة:  ،اجلح له َتَعاَى يِف الح  .﴾ا بِهِ رُفوا كفُروَفَلاما َجاَءُهم َما عَ ﴿َوِمنحه َقوح
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الَْخاِمس: َِديد:َوِمنحه  ،التغطية َو له َتَعاَى يِف احلح ارَ  أعجَب ﴿ َقوح ُيِريد  ،﴾َنبَاتهُ  الحكفا

ّب.  الزراع الاذين يغطون احلح

 (ِةالسِّتَّ )َأْبَواُب

 َكانَ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن َكاَن  الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:َوذكر أهل   فِي 

لَها إِ  َأحدَها: ا َناِقَصةأَن تكون عىل َأصح ة َوإِما ا َتاما ف:  ،ما له َتَعاَى يِف الحَكهح َوِمنحه َقوح

َيم:  ،﴾َوَكاَن َوَراَءُهمح ملك﴿ د﴿َويِف َمرح  ﴾إِناه َكاَن َصاِد  الحَوعح

الثَّانِي: له َتَعاَى:  ،أَن تكون صَلة َو َذلَِك َوكَ  ،﴾َوَكاَن اهلل َغُفوًرا رِحياًم ﴿َوِمنحه َقوح

َفاِت   .املقّتنة بكانَ  مَجِيع َما أضيف إَِى اهلل َتَعاَى من الصِّ

الثَّالِث: نى َينحبَِغي َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بَِمعح يؤتيه  نأَ  َما َكاَن لبرش  ﴿َوِمنحه َقوح

كمَ  اهلل الحكتاَب  َويِف ُسوَرة  ،﴾ا يل من دون اهللثما َيُقول للنااس كوُنوا عبادً  والنبوةَ  َواحلح

ِمن أَن يقتل ُمؤمنً ﴿النَِّساء:   .﴾ا إَِلا خطأَوَما َكاَن ملُؤح

ابِع: الرَّ نى َصار َو بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح لِيَس ﴿َوِمنحه َقوح استكرب َوَكاَن ى وَأب إَِلا إِبح

َواِقَعة:  ،﴾من الحَكافرين  .﴾امنبثً  هباءً  َفَكاَنتح ﴿َويِف الح

الَْخاِمس: نى ُهوَ  َو َيم:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف َمرح  َكيَف ُنَكلِّم من َكاَن يِف املهدِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ايً َصبِّ 

اِدس السَّ نى وجدَو بََقَرة، : بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  رسح َكاَن ُكو عُ  َوإِنح ﴿: َوِمنحه َقوح
 .﴾ة 

ِ  بَاُب   الَْكبِير

الَْكبِير  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على ِستَّةِ َوذكر أهل   :أوجه   فِي 
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َعظِيم َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح  :وفيَها، ﴾اا َكبرِيً ه َكاَن حوبً إِنا ﴿َوِمنحه َقوح

د: وَ  ،﴾اا َكبرِيً إِن اهلل َكاَن عليً ﴿ عح  .﴾املتعاُل  الحَكبرِيُ ﴿يِف الرا

الثَّانِي: ديد َو ائِيل:  ،الشا َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح ا يانً َفاَم يزيدهم إَِلا طغ﴿َوِمنحه َقوح

َقان:  ،﴾اَكبرِيً  ه َومن يظلم ِمنحُكم نذق﴿ وفيَها ،﴾اا َكبرِيً وجاهدهم بِِه جهادً ﴿َويِف الحفرح

 .﴾اا َكبرِيً عَذابً 

الثَّالِث بََقَرة:  ،الثقيل :َو له َتَعاَى يِف الح َا لكبرية﴿َوِمنحه َقوح َنحَعام:  َويِف  ،﴾َوإَِّنا َوإِن ﴿األح

 .﴾إِن َكاَن كرب َعَليحُكم مَقامي﴿َويِف ُيوُنس:  ،﴾َكاَن كرب َعَليحك إعراضهم

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،الحكثري َو له َتَعاَى يِف الح ا َأو وه َصِغرًي بَوََل تسئموا َأن تكت﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوََل ُينحفُقوَن َنَفَقة َصِغرَية َوََل َكبرَِية﴿َويِف َبَراَءة:  ،﴾ا إَِى َأجلهَكبرِيً 

الَْخاِمس: بََقَرة:  ،العايل يِف السن َو له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾وأصابه الحكرب﴿َوِمنحه َقوح

َقَص  ،﴾اا َكبرِيً إِن َلُه أََبا َشيخً ﴿ُيوُسف:   .﴾َكبرِي   يخ  وأبونا َش ﴿ص: َويِف الح

اِدس: السَّ عِ  َو له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،ِي أح والرا  لمِ العايل يِف الح  برِيهمح َوَقاَل كَ ﴿َوِمنحه َقوح

أحي وَ  ،﴾أمل تعلُموا إِناه ﴿طه:  َويِف  ،الحعلم َومل يكن أكربهم يِف السنَأي: َكبرِيهمح يِف الرا

 .﴾رَ حح لكبريكم الاِذي علمُكم السِّ 

َكرِيمِ  بَاُب   الْ

َكرِيم  الْ التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على ِستَّةِ َوذكر أهل   :أوجه   فِي 

َفاِضل َأحدَها: ائِيل:  ،الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح أرأيتك َهَذا الاِذي كرمت ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َوَلَقد كرمنا بني آدم﴿َأي: فضلت َعيّل وفيَها:  ﴾َعيلّ 

الثَّانِي: سن َو له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،احلح ِخلُكمح مدخاًل َكِرياًم ﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾َوُندح

ائِيل:  َ  .﴾ َكِرياًم َوقل َلام قوًَل ﴿بني إِْسح
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الثَّالِث: ل:  ،وُح فُ الصا  َو له َتَعاَى يِف النامح َويِف  ،﴾َفإِن َريبِّ َغنِي كريم﴿َوِمنحه َقوح

ك بَِربَِّك ﴿اَلنفطار:   .﴾ِريمِ الحكَ  َما َغرا

ابِع: الرَّ َنحَفال:  ،الحكثري َو له َتَعاَى يِف األح فَرة ورز  كريم﴿َوِمنحه َقوح َأي  ،﴾َلُم مغح

 .ُقتَيحبَةَ  َقاَله ابحنُ  ،كثري

الَْخاِمس: خان:  ،املتكرب َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة الدُّ َعِزيزُ ﴿َوِمنحه َقوح  ُك ح إِناك َأنحت الح

 .﴾الحَكِريمُ 

اِدس: السَّ له َتَعاَى:  ،التقي َو َولَو  ،﴾ةكرام برر﴿َومثله:  ،﴾ا كاتبنيكرامً ﴿َوِمنحه َقوح

ِل َكاَن حسنا. الْقسم بِاْْلو ا   ألحق َهَذ

 (سِّتَِّةال َما َفوَق َأْبَواُب)

َكلَِماِت  بَاُب   الْ

الُْقْرآن على َسبَْعة أوجه: َكِلَمات فِي  الُْمَفّسرين َأن الْ  َوذكر بعض 

َكلِ  َأحدَها: َراِهيم َوهن مخس يِف الح أحس اَمت الحعرشح اللواِت ابتىل اهلل َتَعاَى هِبن إِبح  ،الرا

ََسد تِنحَشا  وقص  ا اللواِتَفَأما  ،َومخحس يِف اجلح أحس َفالحفر  واملضمضة َواَِلسح يِف الرا

َعاَنة ونتف اَلب ََسد تقليم األظافر َوحلق الح اِرب والسواك. واللواِت يِف اجلح  طالشا

 واخلتانواَل
ِ
له َتَعاَى:  (1)َرَواُه َطاُووس َعن ابحن َعبااس ستطابة بِاملحَاء . َوُهَو معنى َقوح

َراِهيم ربه بَِكلاَِمت﴿  .﴾َوإِك ابتىل إِبح

                                                             

ِن َعبااس  ، يِف رواه عبد الرزا  يف تفسريه  ( 1) لِِه َتَعاَى:  َعِن ابحِن َطاُوس  ، َعنح َأبِيِه ، َعِن ابح تَ }َقوح ىَل َوإِِك ابح

ُه بَِكلِاَمت   َراِهيَم َربُّ ََسِد ، يِف  "[ َقاَل: 421]البقرة:  {إِبح أحِس ، َومَخحس  يِف اجلح َهاَرِة: مَخحس  يِف الرا َتاَلُه اهللاُ بِالطا ابح

َمَضُة ، َوَقصُّ الشا  تِنحَشاُ  ، َواملحَضح َواُك ، َواَِلسح أحِس: السِّ لِيُم الرا : َتقح ََسِد مَخحَسة  أحِس ، َويِف اجلح ُ  الرا اِرِب ، َوَفرح

بِِط  ِ ِل ، َوَنتحُف اإلح َبوح ِط ، َوالح
َغائِ تِنحَجاُء ِمَن الح َتاُن ، َواَِلسح

ِ َعاَنِة ، َواخلح َفاِر ، َوَحلحُق الح َظح  وإسناده صحيح."األح

 .(282/ 4تفسري عبد الرزا  )
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الثَّانِي: َكلاَِم  َو تِي تلقاها آدم من ربهالح له َتَعاَى:  ،ت الا نحُفسنَا َربنَا ظلمنَا أَ ﴿َوِهي َقوح

فر لنا   .﴾وترمحنا لنكونن من اخلاْسينَوإِن مل تغح

الثَّالِث:  آنَو ُقرح َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح  .﴾ُيؤمن بِاهللا وكلامته﴿َوِمنحه َقوح

ابِع:اوَ  ف:  ،علم اهلل وعجائبه لرَّ له َتَعاَى يِف الحَكهح اَمت قبل أَن تنفد َكلِ ﴿َوِمنحه َقوح

اَمن:  ،﴾َريبِّ  ه: إِناه عىل َظاهره أِلَ  َوقيل يِف  ،﴾اهللَما نفدت َكلاَِمت ﴿َويِف ُلقح ن َهَذا الحَوجح

 َكاَلم اهلل ََل ينحفد.

الَْخاِمس:  َنحَعامَوِمنحه قَ  ،الّدينَو له َتَعاَى يِف األح مِ  هِ لكلامتِ  ََل مبدَل ﴿: وح  يعُ َوُهَو السا

َعلِيمُ   .﴾الح

اِدس السَّ له َتَعاَى يِف  ،: ََل إَِله إَِلا اهللَو  .﴾اهلل ِهَي الحعليا َوكلَمةُ ﴿ َبَراَءة: َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ له:  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،"كن  "َقوح يَسى إِنااَم املحَِسيح عِ ﴿َوِمنحه َقوح

َيم َرُسول اهلل وكلمته  .﴾ابحن َمرح

 الْكتاِب  بَاُب 

الُْقْرآن على أحدَ  كتاب فِي  الُْمَفّسرين َأن الْ  ا:هً َوَج  شرَ عَ  َوذكر بعض 

ُفوظ َأحدَها: ح املحَحح َنحَعام:  ،اللاوح له َتَعاَى يِف األح  َوََل َيابِس إَِلا  َوََل رطب  ﴿َوِمنحه َقوح

ء﴿وفيَها:  ،﴾يِف كتاب ُمبني  .﴾َما فرطنا يِف الحكتاب من ََشح

الثَّانِي:  له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحكِتَاَبةَو  .﴾كَمةاحلح ويعلمه الحكتاب وَ ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث سابَو له َتَعاَى يِف اجلاثية:  ،: احلح  .﴾اتدعى إَِى كتاهب أمة   لُّ كُ ﴿َوِمنحه َقوح

ابِع الرَّ بََقَرة:  ،: الحعدةَو له َتَعاَى يِف الح  .﴾هُ لَ َأجَ  َحتاى يبلغ الحكتاُب ﴿َوِمنحه َقوح
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الَْخاِمس: َعَمل َو له َتَعاَى يِف املطففني: ،الح إِن كتاب الحفجار لفي ﴿ َوِمنحه َقوح

ني َرار لفي عليني﴿وفيَها:  ،﴾ِسجِّ َبح  َوقيل: َأَراَد الحكتاب الاِذي فِيهِ  ،﴾إِن كتاب األح

اَملم.  َأعح

اِدس: السَّ َوقحت َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الح جر: َويِف احلح  ،﴾ا ُمَؤّجاًل كتابً ﴿َوِمنحه َقوح

ُلوم﴿  .﴾إَِلا َولا كتاب َمعح

السَّ  آن ابِع:َو ُقرح له َتَعاَى يِف ص:  ،الح نَاُه إَِليحك مبارك﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ،﴾كتاب أَنَزلح

َدة:  جح  .﴾َوإناُه لكتاب َعِزيز﴿حم السا

الثَّاِمن: َراة َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،التاوح يِف  نَ مل حتاجو الحكتاِب  َيا أهَل ﴿َوِمنحه َقوح

َراِهيم  .﴾قد َجاَءُكم من اهلل نور َوكتاب ُمبني﴿َدة: َويِف املحَائِ  ،﴾إِبح

التَّاِسع: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اَلنجيل َو ا إَِى َتَعاَلوح  الحكتاِب  َيا أهَل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾كلمة َسَواء َبيحننَا َوَبيحنُكم

ض والعاشر: َفرح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الح  .﴾ميحكُ كتاب اهلل َعلَ ﴿َوِمنحه َقوح

الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف الّروم:  ،الحعلم َو اهلل إَِى  م يِف كتاِب لبثتُ  لقدح ﴿َوِمنحه َقوح

ِث  بَعح م الح  .﴾َيوح

 (كاِف ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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مِ  )كتاُب   (الَلَّ

  َأْبَواٍب َوُهَو َسْبَعُة

 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب

 اللبَاسِ  بَاُب 

التَّْفِسير  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل  اللبَاس فِي   َأن 

ُروف َأحدَها: َراف:  ،اللبَاس املحَعح َعح له َتَعاَى يِف األح ا يواري لباًس ﴿َوِمنحه َقوح

َج:  ،﴾سوءاتكم  . ﴾ولباسهم فِيَها َحِرير﴿َويِف احلح

الثَّانِي: بََقَرة:  ،السكن َو له َتَعاَى يِف الح  ،﴾س َلُنا م َوَأنحتُم لِبَالِبَاس لك نا هُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اَوَجَعلنَا اللايحل لباًس ﴿َويِف َعم يتساءلون: 

الثَّالِث: الح َو َعَمل الصا َراف:  ،الح َعح له َتَعاَى يِف األح َوى ولباُس ﴿َوِمنحه َقوح َكلِك  التاقح

 .﴾خري

 لََعلَّ  بَاُب 

الُْقْرآن على َثََلثَ  الُْمَفّسرين َأن لََعلَّ فِي   ة أوجه:َوذكر بعض 

نى  َأحدَها: بََقَرة:  ،"كي  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح الاِذي َخلقُكم َوالاذين من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾قبلُكمح َلَعلاُكمح َتتاُقون

الثَّانِي: نى الّتجي َو له َتَعاَى يِف طه:  ،بَِمعح ر َأو خيحَشى﴿َوِمنحه َقوح َأي:  ،﴾َلَعلاه يتََذكا

 .﴾اَلَعلا اهلل حيدث بعد َكلِك أمرً ﴿الطااَل : عىل رجائكام. َويِف 

الثَّالِث: نى َكأَن َو َعَراء ،بَِمعح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الشُّ انع وتتخذون مص﴿: َوِمنحه َقوح

ُمح خيلُدونَ  ،﴾َلَعلاُكمح ختلدون  .َأي: َكَأَّنا

ْغوِ  بَاُب   اللَّ
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ْغوَ  الُْمَفّسرين َأن اللَّ الُْقْرآن ع َوذكر بعض   :أوجه   لى َثََلَثةِ فِي 

يَمني الا  َأحدَها: قد َعَليحَها الحقلبالح له َتَعاَى:  ،تِي ََل يعح  ََل ُيَؤاِخذُكم اهلل﴿َوِمنحه َقوح

اَمنُكم ِو يِف َأيح  .﴾بِاللاغح

الثَّانِي: بَاطِ  َو ل الح و َكلِكالَقوح له َتَعاَى يِف املحُؤ ،ل، كالشتم واألكى َوَنحح مننَِي: َوِمنحه َقوح

وِ وَ ﴿ َقان:  ،﴾معرضون الاذين هم َعن اللاغح ِو مروا ﴿َويِف الحفرح َوإِكا مروا بِاللاغح

 .﴾اكرامً 

الثَّالِث: َفِث  َو مر َوالحَكاَلمِ  َما جيحِري من الرا له َتعَ  ،املركول ِعنحد رشب اخلح اَى َوِمنحه َقوح

و فِيَها َوََل تأثيم﴿يِف الّطور:  َواِقَعة:  ،﴾يتنازعون فِيَها كأسا ََل َلغح ََل يسمُعوَن ﴿َويِف الح

 .﴾ا َوََل تأثياًم فِيَها َلغوً 

َْوَِل   بَاب ل

َْوَِل فِي الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه: التَّْفِسير َأن ل  َوذكر أهل 

نى  َأحدَها: َنحَعام:  ،" الا هَ  "بَِمعح له َتَعاَى يِف األح فلوَل إِكح َجاَءُهم بأسنا ﴿َوِمنحه َقوح

َواِقَعة:  َويِف  ﴾تْضعوا  .﴾مدينني فلوَل إِن ُكنحتُم غريَ ﴿الح

الثَّانِي: نى مل يكن َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،بَِمعح َية آ﴿َوِمنحه َقوح َمنت فلوَل َكاَنت َقرح

َوَبعض  ،﴾ُرون من قبلُكمح أولو َبِقياةفلوَل َكاَن من الحقُ ﴿َويِف هود:  ،﴾فنفعها إياَمَّنَا

 قسم من الاِذي قبله.الحعلاَمء جعُلوا َهَذا الح 

الثَّالِث: ء لُوُجود َغريه َو ح تِنَاع اليشا لَها َوُهَو َوضعَها َِلمح َوِمنحه  ،ُوُقوعَها عىل َأصح

بََقَرة:  له َتَعاَى يِف الح  .﴾فلوَل فضل اهلل َعَليحُكم َوَرمحته لكنتم من اخلاْسين﴿َقوح

 (َثِةثَّالال َما َفوَق َأْبَواُب)

َسانِ  بَاُب   اللِّ
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َسانَ وَ  الُْمَفّسرين َأن اللِّ الْقُ  ذكر بعض   :ْرآن على َأْربََعة أوجه  فِي 

َفتحح:  ،اللَِّسان بَِعيحنِه َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح يحَس يِف َيُقوُلوَن بألسنتهم َما لَ ﴿َوِمنحه َقوح

ِقيَاَمة:  ،﴾ُقُلوهبم  .﴾ََل حتّرك بِِه لَسانك لتعجل بِهِ ﴿َويِف الح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ابراهيم:  ،للَُّغةا َو  َوَما أرسلنَا من َرُسول إَِلا بِلَِسان﴿َوِمنحه َقوح

ل:  ،﴾قومه  .﴾لَِسان الاِذي يلحدون إَِليحِه أعجمي َوَهَذا لَِسان َعَريِبّ ُمبني﴿َويِف الناحح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة ،َعاءالدُّ  َو َ لعن الاذي﴿: َوِمنحه َقوح ائِيل ن كفُروا من بني إِْسح

َيم  َأي: يِف دعائها. ،﴾عىل لَِسان َداُود َوِعيَسى ابحن َمرح

ابِع: الرَّ سن َو َعَراء:  ،الثانَاء احلح له َتَعاَى يِف الشُّ د  يِف َواجَعل يل لَِسان ص﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اآلخرين

ْهوِ  بَاُب   اللَّ

ْهوَ  بعُض  رَ َوذكَ   :وجه  أَ  الُْقْرآن على ِستَّةِ  فِي الُْمَفّسرين َأن اللَّ

َزاء َها:َأحُد  تِهح له َتَعاَى: يِف اَلنعام َوِمنحه ،اَِلسح ُذوا دينهم لعبً ﴿: َقوح  اوكر الاذين اختا

 .﴾اولوً 

الثَّانِي: ُُمَعة:  ،الطبل واملالهي ُب َِضح  َو له َتَعاَى يِف اجلح ا جِتَ ﴿َوِمنحه َقوح  اَرةً َوإِكا َرَأوح

 .﴾وا إلياا انحَفضُّ َأو لوً 

الثَّالِث: َوَلد َو َنحبِيَاء:  ،الح له َتَعاَى يِف األح ختذناه من ا َلَلو أردَنا َأن نتاخذ لوً ﴿َوِمنحه َقوح

َأة. ،﴾لدنا سن َوَقتَاَدة: َأَراَد بِِه املحَرح  َقاَل احلح

ابِع: الرَّ َِديد:  ،الرُسور الفاين َو له َتَعاَى يِف احلح َيَاَأن اعلموا﴿َوِمنحه َقوح نحيَا  ةُ ام احلح الدُّ

 .﴾َوَلو   لعب  
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الَْخاِمس: غِ  َو اَمن:  ،اءُ نَ الح له َتَعاَى يِف ُلقح ي َلو ﴿َوِمنحه َقوح َّتِ َومن النااس من َيشح

 .﴾احلَِديث

اِدس: السَّ جر:  ،َواملحَنحع غُل الشُّ  َو له َتَعاَى يِف احلح يِف وَ  ،﴾ويلههم األمل﴿َوِمنحه َقوح

ََلدُكم َعن ككرِ كُ هِ لح  تُ ََل ﴿: املحُنَافِقنيَ  َوالُكم َوََل َأوح َاُكم ﴿ :َومثله ،﴾اهللِ م َأمح َألح

 .﴾رُ اثُ كَ التا 

مِ  بَاُب   الَلَّ

وَحةُ -َفأَما  ِ -الَْمْفُت الُْقْرآن على َثََلَثةِ َفِهَي ف  :أوجه ي 

نى التا  َأحدَها: َعح
له َتَعاَى يِف هود:  ،وكيدِ ملِ َراِهيمَ ﴿َوِمنحه َقوح يِف وَ  ،﴾ليمحل إِن إِبح

مئِذ  خلبري﴿العاديات:   .﴾إِن َرهبم هبم َيوح

الثَّانِي: قَ  َو نى الح له َتَعاَى يِف هود ،مِ َس بَِمعح  .﴾َما حيسبه نا ليَُقولُ ﴿: َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ل:  ،أَن تكون َزائَِدة َو له َتَعاَى يِف النامح  َف دِ رَ  َعسى َأن يكونَ  لح قُ ﴿َوِمنحه َقوح

 ردفكم.َأي:  ،﴾لكم

ْكُسوَرةُ -َوأما  اْثنَي عشر َوجها:َفِهَي فِي ا- الَْم  لُْقْرآن على 

اَمن ،املحلك َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُلقح ض﴿: َوِمنحه َقوح َرح َمَوات َواألح  .﴾هلل َما يِف السا

الثَّانِي: َمر َو نى األح له َتَعاَى يِف النُّور:  ،بَِمعح تَأحِكنُكمح ﴿َوِمنحه َقوح  كتح لَ مَ  ذينَ الا  لِيَسح

اَمنُكم  .﴾َأيح

الثَّالِث: نى  َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،"عىل  "بَِمعح د:  ،﴾َدَعاَنا جلنبه﴿َوِمنحه َقوح عح َويِف الرا

نَةُ ﴿ َك َلُم اللاعح
ل﴿َويِف احلجرات  ،﴾ُأوَلئِ َقوح َهُروا َلُه بالح لَُهم ﴿َوَِلم  ،﴾َوََل جَتح

ْعنَة ْول  " ،﴾اللَّ ِمير. ،"َوله بالَْق الضَّ اْمتنع كسرَها ْلجل  اْلَْصل إِِلَّ َأنه  ْكُسوَرة فِي   َم

َهُروا للنابِي. نَة، َوََل جَتح م اللاعح ِمري لَقاَل: للحَقوح  فلوَل الضا
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ابِع: الرَّ نى  َو َراف:  ،"إَِى  "بَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح َمدُ ﴿َوِمنحه َقوح اَنا الاِذي هدَ  هللِ احلح

 .﴾ى َلَاوَح أَ  َك َربَ  بَِأنا ﴿الزلزلة:  َويِف  ،﴾لََذا

الَْخاِمس: نى  َو له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،"كي"بَِمعح ليجزي الاذين آمنُوا ﴿َوِمنحه َقوح

طِ  ِقسح احِلَات بِالح  .﴾ليوفيهم ُأُجورهم﴿َويِف فاطر:  ،﴾َوعِمُلوا الصا

اِدس: السَّ نى  َو له َتَعاَى يِف وَ  ،"ِعنحد  "بَِمعح َواُت  ِت عَ َش وَخ ﴿: طه ِمنحه َقوح َصح  األح

 .﴾محنِ للرا 

ابِع: السَّ نى  َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،"َأن  "بَِمعح م َوَما َكاَن اهلل ليطلعك﴿َوِمنحه َقوح

َغيحب َنحَفال:  ،﴾عىل الح  .﴾مح يهِ فِ  َوَما َكاَن اهلل ليعذهبم َوَأنَت ﴿َويِف األح

ا نى  لثَّاِمن:َو ل: َوِمنح  ،"لِئاَلا  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الناحح  ،﴾نَاُهمروا باَِم آَتيح فُ كح يَ لِ ﴿ه َقوح

 َومثلَها يِف العنكبوت َوالروم َسَواء.

التَّاِسع: َنحَعام:  ،َعاِقبَةََلم الح  َو له َتَعاَى يِف األح  مَ ﴿َوِمنحه َقوح
ِ
َعَليحِهم  اهلُل نا لِيَُقوُلوا َأَهُؤََلء

ا َلُم عدوً  ليَُكون﴿َويِف الحَقَصص  ،﴾وا َعن َسبِيلكليضل﴿َويِف ُيوُنس:  ،﴾من َبيحننَا

 .﴾اوحزنً 

بَِب  والعاشر: له َتَعاَى يِف َهل أََتىَوِمنحه  ،َوالحعلاة ََلم السا جه إِنااَم نطعمكم لو﴿: َقوح

 .﴾اهلل

الَْحادِي عشر: نى  َو له َتَعاَى: ، "يِف  "بَِمعح رَشح  لِ ألوا ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾احلح

 ِ الثَّان َراف ،صَلة ي عشر:َو َعح لِه َتَعاَى يِف األح ه يِف َوَقول ،﴾ونبُ هَ رح لَرهبم يَ ﴿: َكَقوح

 .﴾إِن ُكنحتُم للرؤيا تعربونَ ﴿ :ُيوُسف

* * * 
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 (ِميمِ الْ  كتاُب ) 

 ا  أحد َوِعْشُروَن َباب َوُهَو

 اْلَوْجَهْيِن( )َأْبَواُب

 الِْمْصبَاِح  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الِْمْصبَ   فِي الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َح اَوذكر بعض 

َكُب  هَما:َأحدِ  له َتَعاَى َوِمنح  ،الحَكوح يَا ﴿: يِف املحلك ه َقوح نح اَمء الدُّ َوَلَقد زينا السا

 .﴾بمصابيح

الثَّانِي: له َتَعاَى ، الرساج َو بَاح﴿يِف النُّور:  َوِمنحه َقوح  .﴾كمشكاة فِيَها ِمصح

ِ  بَاُب  طَر  الَْم

طَ  ّسرينَ الُْمفَ  َوذكر بعُض  الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َأن الَْم  ر فِي 

ُروف املحََطرُ  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحَعح َكاَن بكم َأَكى من ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾مطر

الثَّانِي: َجاَرةُ  َو ة قوم لوط:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف قصا  .﴾اوأمطرنا َعَليحِهم َمَطرً ﴿َوِمنحه َقوح

 ِعينِ الْمَ  اُب بَ 

الُْمَفّسرين َأن الْمِعي الُْقْرآن على َوْجَهيْن: َوذكر بعض   ن فِي 

مر َأحدهَما: َواِقَعة:  ،اخلح له َتَعاَى يِف الح  .﴾وكأس من مِعني﴿َوِمنحه َقوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف املحلك:  ،راملَاء الظااهِ  َو َفمن  اورً كم غَ ماؤُ  صبَح أَ  إِنح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾يأتيكم باَِمء مِعني  

َكانِ  بَاُب   الَْم

َكا الُْمَفّسرين َأن الَْم الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   ن فِي 
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له َتَعاَى يِف هود:  ،املحوضع َأحدهَما: َمُلوا عىل مَ ﴿َوِمنحه َقوح  َأي: عىل ،﴾كمتِ انَ كَ اعح

 مواضعكم.

الثَّانِي: نِيع َو له َتَعاَى يِف  ،الصا  .اصنيعً  َأي:، ﴾اأَنحتُم رَشّ َمَكانً ﴿ُيوُسف:  َوِمنحه َقوح

ِ  بَاُب  كر  الُْمن

ك الُْمَفّسرين َأن الُْمن الُْقْرآن على َوْجَهيْن:َوذكر بعض   ر فِي 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الرّشك َأحدهَما:  أخرجت للنااس ُكنحُتم خري أمة  ﴿َوِمنحه َقوح

ُروِف وتنهون َعن املحُن اَمن:  ،﴾كرتأمرون بِاملحَعح  .﴾َعن املحُنكر هَ انح وَ ﴿َويِف ُلقح

الثَّانِي: ِذيب بِالنابِيِّ صىل اهلل َعَليحِه َوسلم َو له َتَعاَى يِف آل ،التاكح عمَران  َوِمنحه َقوح

مِ ﴿ يَوح َن َعن املحُنكرِ  ويأمرونَ  اآلخرِ  ُيؤمنُوَن بِاهللا َوالح ُروِف َوينحَهوح َراَءة: َويِف بَ  ،﴾بِاملحَعح

ِمنَاُت  ملؤمنونَ وا﴿ لِيَاءُ  َواملحُؤح َن َعن  َبعضهم َأوح ُروِف َوينحَهوح بعض يأمرون بِاملحَعح

 .﴾املحُنكر

 (َثِةالثَّال )َأْبَواُب

الَْمَرضِ   بَاب 

الَْمَرَض  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ف  ي 

ب َأحدَها: له َتَعاَى يِف ا ،دنمرض الح بََقَرة: َوِمنحه َقوح و بِِه ا أَ َكاَن ِمنحُكم َمِريًض  َفمنح ﴿لح

َعَفاء َوََل عىل املرىض﴿َويِف َبَراَءة:  ،﴾َأَكى من َرأسه  . ﴾َليحَس عىل الضُّ

الثَّانِي: ك َو بََقَرة:  ،الشا له َتَعاَى يِف الح يِف ُقُلوهبم مرض َفَزاَدُهم اهلل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ا إَِى رجسهمذين يِف ُقُلوهبم مرض َفَزاَدُهم رجًس َوأما الا ﴿َويِف َبَراَءة:  ،﴾اَمرًض 

الثَّالِث: َزاب:  ،الحُفُجور َو َحح له َتَعاَى يِف األح الاِذي يِف قلبه  فيطمعُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َلئِن مل ينحتَه املُنَافُِقوَن َوالاذين يِف ُقُلوهبم مرض﴿وفيَها:  ،﴾مرض
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ابِعا َفَقا راح َل:َوقد الْحق بَعضهم َوجها َر له َتَعاَى يِف ُسورَ  ،َواملحََرض: اجلح ة َوِمنحه َقوح

ضهم وألحقه بَع ،َومثله يِف املحَائَِدة َسَواء ﴾َوإِن ُكنحتُم مرىض َأو عىل سفر  ﴿النَِّساء: 

القسم اْلول، َراض. ب َمح راح: من مجَلة األح  َوَقاَل اجلح

 الْمَقامِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  ِ  الْمَقامَ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َثََلَثة أوجه:ف  ي 

ل:  ،املحََكان َأحدَها: له َتَعاَى يِف النامح  َويِف  ،﴾كامِ قَ قبل َأن تقوم من مَ ﴿َوِمنحه َقوح

ُلوم َوَما منا إَِلا َلُه مَقام  ﴿الصافات:   .﴾َمعح

الثَّ  له ،املحنزَلة انِي:َو َراِهيم:  َوِمنحه َقوح  مَقامي َوَخاَف  َكلِك ملن َخاَف ﴿َتَعاَى يِف إِبح

َن:  ،﴾َوِعيد محح  أَي: منزَلة ربه وعظمته ،﴾َوملن َخاَف مَقام ربه جنتان﴿َويِف ُسوَرة الرا

 َوَما جيب َلُه.

ِقيَاَمة. َوذكر مَقاتل: م الح ه قيام الَعبحد َبني َيدي ربه َيوح  َأن امُلَراد هِبََذا الحَوجح

الثَّالِث: َقاَمة َو ِ له َتعَ  ،اإلح َقاَل  ،﴾َقاميَعَليحُكم مَ  إِن َكاَن كربُ ﴿اَى يِف ُيوُنس: َوِمنحه َقوح

 : طول مكثي.ل  مَقاتِ 

 (ْرَبَعِةاأل َأْبَواُب)

 مهُ م َوَما َخلفَ َأْيديهِ  ينَ َما بَ 

التَّْفِسير َأنَّ   :جه  أو الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي (َأْيديهم َوَما َخلفهم َما بَينَ ) َوذكر أهل 

ُروَفة يِف الذواتقِ َكونه عىل حَ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف سبأ:  ،يَقته املحَعح أفلم ﴿َوِمنحه َقوح

ض َرح اَمء َواألح  َوَجَعلنَا من﴿َويِف يس:  ،﴾يَروا إَِى َما َبني َأيحدهيم َوَما َخلفهم من السا

 .﴾اا َومن َخلفهم سدً َبني َأيحدهيم سدً 
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الثَّانِي: له َوِمنحه قَ  ،َما َخلفهم: َما بعد َخلفهموَ  ،ا َبني َأيحدهيم: َما قبل َخلفهممَ  َو وح

بََقَرة:   .﴾يعلم َما َبني َأيحدهيم َوَما َخلفهم﴿َتَعاَى يِف الح

الثَّالِث: ِخَرة َو نحيَا ،َما َبني َأيحدهيم: اآلح له َتَعاَى يِف  ،َوَما َخلفهم: الدُّ َوِمنحه َقوح

َراف َعح نحيَا  قبلفإتيانه إيااُهم من  ،﴾فهمثما آلتينهم من َبني َأيحدهيم َومن َخل﴿: األح الدُّ

ِخَرة يَ  ،بتزيني املحعاِِص   . ُقول َلُم: إِناُكم ََل تبعثونَومن قبل اآلح

ابِع: الرَّ نحيَا َو َقاف:  ،الحقبل والبعد يِف الدُّ َحح له َتَعاَى يِف األح  ذرُ النُّ  ِت لَ َوقد َخ ﴿َومن َقوح

ِه َومن َخلفه َدة: َويِف حم  ،﴾من َبني َيَديح جح ُسل من َبني﴿السا ُم الرُّ م َأيحدهي إِكح َجاَءهتح

بَاطِل م﴿ :وفيَها، ﴾َومن َخلفهم ِه َوََل من َخلفهََل َيأحتِيِه الح يكذبُه  أَي: مل، ﴾ن َبني َيَديح

 قبله كتاب، َوََل جَيِيء بعده كتاب يكذبُه.

 الَماءِ  بَاُب 

التَّْفِسير َأن  َأْربََعة أوجه:ى فِي الُْقْرآن عل الماءَ  َوذكر أهل 

ُعيُون واألَّنار َها:ُد َأَح  له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،َماء الح اَمء﴿َوِمنحه َقوح  وأنزلنا من السا

ض اَمء َماء فسلكه ينابيع يِف ﴿َويِف الزمر:  ،﴾َماء بِقدر فأسكناه يِف األَرح  أنزل من السا

ض  .﴾األَرح

الثَّانِي: له َتعَ  ،املحََطر َو َنحَفال: َوِمنحه َقوح اَمء َماء  َوينزُل ﴿اَى يِف األح َعَليحُكم من السا

جر:  ،﴾ليطهركم بِهِ  َياح َلَواِقح﴿َويِف احلح َسلحنَا الرِّ اَمء َماء ﴿ ،﴾َوَأرح فأنزلنا من السا

 . ﴾فأسقيناكموه

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف النُّور:  ،النُّطحَفة َو  اَواهلل خلق كل َداباة من مَ ﴿َوِمنحه َقوح
 
َويِف  ،﴾ء

َقان:   .﴾ارًش َوُهَو الاِذي خلق من املَاء بَ ﴿الحفرح
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ابِع: الرَّ آن َو ُقرح د:  ،الح عح له َتَعاَى يِف الرا اَمء َماء فسالت َأودَية﴿َوِمنحه َقوح  َوأنزل من السا

آن: َوُهَو مثل ِضبه اهلل َتَعاَى َفكَ  ،﴾بَِقدِرَها ُقرح فالقرآن  ،نُُّفوساَم َأن املَاء َحيَاة الَأَراَد الح

ُكور   ه َمذح ُقُلوب َوَهَذا الحَوجح  َعن مَقاتل بن ُسَليحاَمن. َوُيَقال: إِناه انحَفرد بِِه. َحيَاة الح

له َتَعاَى  ،اَل: َواملحَاء: املَال الحكثريَفقَ  ا َخاِمًساَوقد الْحق بَعضهم َوجهً  يِف  َوِمنحه َقوح

ّن:  .ا كثريً َأي: أعطيناهم َماًَل  ،﴾نفتنهم فِيهِ ا لغدقً  ألسقيناهم َماءً ﴿ ُسوَرة اجلحِ

 لِ ثْ الْمِ  بَاُب 

الُْقْرآن على َأْربََعة أوجه   الْمثل فِي  التَّْفِسير َأن   :َوذكر أهل 

َراِهيم:  ،الّشبَه َأحدَها: له َتَعاَى يِف إِبح َويِف  ،﴾ كلمة طيبَةِضب اهلل مثاًل ﴿َوِمنحه َقوح

َج:  تَمُعوا  مثل   َب ُِضِ ﴿احلح هَبا للنااس﴿وفيَها:  ﴾َلهُ َفاسح ِ ثَال َنْضح َمح  .﴾َوتلك األح

اين: الث له َتَعاَى يِف السنة،  و لو من الذين َخ  وملا يأتكم مثُل ﴿ :البقرةَوِمنحه َقوح

 .﴾ من اللذين من قبلكمومثاًل ﴿، ويف النور: ﴾بلكمقَ 

الث: الث له َتَعاَى يِف الالعربة، ومنه  و  ا ومثاًل لفً َفَجعلنَاُهمح َس ﴿ :زخرفَقوح

 .﴾ لبني إْسائيلمثاًل  وجعلناهُ ﴿، ومثلها: ﴾لألخرين

الث: الث له َتَعاَى يِف لصفةا و ، ﴾مثل اجلنة التي وعد املتقون﴿الرعد  ، ومنه َقوح

 ومثلها يف سورة حممد صىل اهلل عليه وسلم.

 انِ َص الَح  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  ِ  الُْمْحصنَاِت  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َأْربَ ف  :َعة أوجه  ي 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،العفائف َأحدَها: غري  حمصنات  ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾حنيَ افِ َس مُ  ريَ غَ  صننيَ حُم ﴿ائَِدة: َويِف املحَ  ،﴾مسافحات  
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الثَّانِي: ََرائِر َو له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،احلح تَطع ِمنحُكم طوًَل ﴿َوِمنحه َقوح َأن  َومن مل يسح

ِمنَاتينحكح ا صنَات املحُؤح صنَات من ﴿وفيَها:  ،﴾ملحُحح فعليهن نصف َما عىل املحُحح

َعَذاب  .﴾الح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املسلامت َو ﴾نا َص حح َفإِكا أَ ﴿َوِمنحه َقوح
َأي: َفإِكا  (1)

لف من أَ  ،أسلمن  .نَ َص حح َوَهَذا عىل ِقَراَءة من فتح األح

ِقي: من َقَرَأ بِ َقاَل أَُبو ُس  َمشح نَاه: أسلمنَليحاَمن الدِّ لف َفَمعح رفعها َومن َقَرَأ ب ،َفتحح األح

جن. نَاه: َتَزوا  َفَمعح

ابِع:  الرَّ َواجَو زح له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،َكَوات األح َواملحُحصنَات من النَِّساء ﴿َوِمنحه َقوح

اَمنُكم زح  ،﴾إَِلا َما ملكت َأيح َواج. َقاَله ابحن َعبااس، َوابحن املحسيب، َأي: َكَوات األح

تَاَرُه الحفراء، َوَأُبو ُعبَيح  سن، َوابحن زيد َواخح َية َفمَ  َدة، َوابحن ُقتَيحبَة، والزجاجَواحلح نَى اآلح عح

َية  اَمنُكم من السبايا يِف احلروب، وَعىل َهَذا َتَأول اآلح ثَرين إَِلا َما ملكت َأيح َكح ِعنحد األح

فن عمر وَ َعيّل َوابح  َن بن َعوح محح  .ابحن َعبااس َوعبد الرا

 الَْمدِّ  بَاُب 

التَّْفِسير َأنَّ  الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه َوذكر أهل   :الَْمّد فِي 

بََقَرة:  ،اَلمتهال واإلطالة َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ويمدهم يِف طغياَّنم ﴿َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾يعمهون َعح َفَقاَل ابحن ُقتَيحبَة: ، ﴾يِّ م يِف الغَ وََّن دُ مُ َّنم يَ وإخوا﴿َويِف األح

 ون َلُم فِيِه.يلُ طِ يُ 

                                                             

بفتح المزة والصاد، وقرأ الباقون بضم المزة  ﴾نا َص حح ﴿َفإِكا أَ وخلفئي قرأها شعبة ومحزة والكسا ( 1)

 وكرس الصاد.
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الثَّانِي: َوام َو َيم:  ،الدا له َتَعاَى يِف َمرح َعَذاب مدً ﴿َوِمنحه َقوح  َويِف  ،﴾اونمد َلُه من الح

َواِقَعة:   .﴾وظل َِمحُدود﴿الح

الثَّالِث: بَ  َو عح  ،طُ سح الح له َتَعاَى يِف الرا َض  دا َوُهَو الاِذي مَ ﴿د: َوِمنحه َقوح  َويِف  ،﴾األَرح

َقان:   .﴾لا الظِّ  دا أمل َتَر إَِى َربك َكيَف مَ ﴿الحفرح

ابِع: الرَّ ِوَية َو له َتَعاَى يِف اَلنشقا :  ،التاسح ض مدت﴿َوِمنحه َقوح أَي:  ،﴾َوإِكا األَرح

 ىل ظهرَها يِف َبطنَها.سويت َفدخل َما ع

 سِّ الْمَ  بَاُب 

التَّْفِسير   الُْقْرآن على أَْربََعة أوجه: فِي المسَّ  َأنَّ َوذكر أهل 

له َتَعاَى  ،التقاء البرشتني َأحدَها: ُه إَِلا ََل يمس﴿َومثله: ، ﴾ََل مساس﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾املحُطهُرونَ 

الثَّانِي: اَمع َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اجلحِ َومثله يِف  ،﴾َومل يمسسني برش﴿َوِمنحه َقوح

َيم َسَواء، َزاب:  َمرح َحح ِمنَات ثما طلقتموهن من قبل َأن ﴿َويِف األح إِكا نكحتم املحُؤح

وُهنا   .﴾ْتَسُّ

الثَّالِث: َصاَبةُ  َو ِ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اإلح  ْتسسكم َحَسنَة   إِنح ﴿َوِمنحه َقوح

َراف:  ،﴾تسؤهم َعح  . ﴾والرساء اءُ قد مس آَباَءَنا الْضا ﴿َويِف األح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،نُونُ اجلحُ  َو له َتَعاَى يِف الح يحَطان َكاَم يقوم الاِذي يتخبطه الشا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾من املحس

 (َخْمَسِةاْل َأْبَواُب)

 الَْمتَاعِ  بَاُب 

الَْمتَاعَ  التَّْفِسير َأن  ِ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على َخْمَسةِ ف  :أوجه   ي 
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بَاَلغ َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح  ،الح ض﴿ بََقَرة:َوِمنحه َقوح تَقر   َولكم يِف األَرح إَِى  متاع  و ُمسح

َنحبِيَاء:  ،﴾ِحني  .﴾إَِى ِحني لكم ومتاع   َوإِن َأدحِري َلَعلاه فتحنَة  ﴿َويِف األح

ة. ِ املحدا َيتنَيح  َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: امُلَراد باملتاع يِف اآلح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ا ،املحَنحَفَعة َو ر َوَطَعام﴿ ملحَائَِدة:َوِمنحه َقوح ا ه َمتَاعً أحل لكم صيد الحبَحح

خُلوا ُبيُوًتا غري مسكونة فِيَها ﴿َويِف النُّور:  ﴾لكم وللسيارة َليحَس َعَليحُكم جنَاح َأن تدح

 .﴾لكم َمتَاع  

َاَنات.  ر َوالحربد َوِهي اخلح نَاُه: ينفعكم ويقيكم احلح  َقاَل ابحن ُقتَيحبَة: َمعح

الثَّالِث: و َكلِكا يتاخذ لالستمتاع من مَ  َو له َوِمنحه قَ  ،َحِديد ورصاص وصفر َوَنحح وح

د:  عح  .﴾زبد مثله َأو َمتَاع  ﴿َتَعاَى يِف الرا

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،املحُطلَقة ُمتحَعةُ  َو له َتَعاَى يِف الح  مطلقات َمتَاع  ولل﴿َوِمنحه َقوح

ُروِف  ا َمتَاعً  ه وَعىل املقّت قدرهاملوسع قدر ومتعوهن عىل﴿ :وفيَها، ﴾بِاملحَعح

ُروِف   .﴾بِاملحَعح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف ُيوُسف ،ُل حح الرا  َو  .﴾َوملا فتُحوا َمتَاعهمح ﴿: َوِمنحه َقوح

 الَْمِدينَةِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنَّ  الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه المدينةَ  َوذكر بعض   :فِي 

له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،َعَليحِه َوسلم لنابِي صىل اهللَمِدينَة ا َأحدَها: َومن أهل ﴿َوِمنحه َقوح

َراب ﴿وفيَها:  ،﴾املحَِدينَة َمَرُدوا عىل النَِّفا  َعح َما َكاَن ألهل املحَِدينَة َومن َحولمح من األح

 .﴾َأن يتخلفوا َعن َرُسول اهلل

له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،رصمِ  الثَّانِي: ن خل املحَِدينَة عىل ِحني َغفَلة مَود﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َأهلَها
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الثَّالِث: جر َو ل:  ،احلح له َتَعاَى يِف النامح ط﴿َوِمنحه َقوح َعة َرهح  .﴾َوَكاَن يِف املحَِدينَة تِسح

ابِع: الرَّ ف:  ،نطاكيةأ َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َدار َفَكاَن لغالمني ﴿َوِمنحه َقوح َوأما اجلحِ

 .﴾نَةيتيمني يِف املحَِدي

الَْخاِمس: َحاِب  َو ف َمِدينَة َأصح مَها أفسوس ،الحَكهح له  ،َقاَل مَقاتل: َواسح َوِمنحه َقوح

 .﴾َفابحَعثُوا أحدُكم بورقكم َهِذه إَِى املحَِدينَة﴿َتَعاَى: 

 َمعَ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآ "َمَع  "َوذكر بعض   :أوجه   ن على َخْمَسةِ فِي 

نى ال َأحدَها: بَةبَِمعح حح َفتحح:  ،صُّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة الح د َرُسول اهلل﴿َوِمنحه َقوح  حُمَما

ار  .﴾َوالاذين َمَعه أشداء عىل الحكفا

الثَّانِي: نى النارصح  َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،بَِمعح إِن  ه ََل حتزنحبإِكح َيُقول لَصا﴿َوِمنحه َقوح

َعَراء:  ،﴾اهلل َمعنا  .﴾معي َريبِّ إِن ﴿َويِف الشُّ

الثَّالِث: نى الحعلم َو له َتَعاَى يِف املجادلة:  ،بَِمعح  َوََل أدنى من َكلِك َوََل ﴿َوِمنحه َقوح

ناََم َكاُنواَأكثر إَِلا   .﴾ُهَو َمَعهم َأيح

ابِع: الرَّ نى بِمَ  َو بََقَرة:  ،"ِعنحد  "عح له َتَعاَى يِف الح صدقا مُ  وآمنوا باَِم أنزلُت ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ا َمعُكمح مل

الَْخاِمس: نى  َو َراف:  ،"عىل  "بَِمعح َعح له َتَعاَى يِف األح ي َواتبُعوا النُّور الاذِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َمَعه َل زِ نح أُ 

 (السَّْبَعِة )َأْبَواُب

 "َما  " بَاُب 
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ا ُو َزَكرِيَّ َل َأب التبريزي:يحي َقا اْسم "َما  ": ى بن َعلّي   فِي الَْكََلم على َضْربَيِْن: 

اْس  ا َكاَنت    َأقَسام: ما َفِهَي على َخْمَسةِ وحرف، َفإِذ

لِكَأن تكون َخربً  َأحدَها: ب ََل صَلة َلَا، َكَقوح  ا َوَما أعلم: َما أحسن زيدً ا يِف التاَعجُّ

له َتَعاَى قعت َخربً َوقد وَ  ،ابكرً   .﴾ ِهَي اما عِ َفنِ ﴿: ا ََل صَلة يِف َقوح

الثَّانِي: ُصوَلةربً أَن تكون َخ  َو نى الاِذي َموح لِ  ،ا بَِمعح  فدُ َما عنحدُكمح ينح ﴿ه َتَعاَى: َكَقوح

 .﴾َوَما ِعنحد اهلل َبا   

الثَّالِث: و: َما عنحدك؟ ،اَأن تكون استفهامً  َو  َنحح

ابِع: الرَّ ََزاء َو لِك: َما تفعل أفعل. ،َأن تكون للرّشط َواجلح  َكَقوح

الَْخاِمس: ُصوَفة نكَرةً أَن تكون  َو له  :َموح و َقوح ن يستحيي أَ اهلل ََل  إِنا ﴿َتَعاَى: َنحح

ب مثاًل   َزائَِدة. يِف َهَذا املحوضع "َما  "تكون  َوجيوز َأن ،﴾ َما بعوضةً يْضح

ون بَِمْعنى الَّ  ك وز َأن ت وضةَويج اَءة من رفع بع له َوَكذَ  ،ِذي فِي ِقَر لَِك َما يِف َقوح

ء عتيد لدي. ،﴾عتيد يا دَ َهَذا َما لَ ﴿: َتَعاَى   َأي: َهَذا ََشح

 َفِهَي على َأْربََعة َأقَسام: ارفً َوإِذا َكاَنت َح 

 َأن تكون َزائَِدة. َأحدَها:

الثَّانِي:  أَن تكون َنافِيَة. َو

الثَّالِث: دَ  َو له َتَعاَى َأن تكون َمصح و َقوح ة َنحح كذهبم: َأي: ب، ﴾يكذُبونباَِم َكاُنوا ﴿: ِريا

نَاُهمح ُينحفُقونَ ﴿  .﴾َوِِماا َرَزقح

ابِع: الرَّ و: أَن تكون َكافاة عَ  َو َعَمل. َنحح ُرباَم يود الاذين ﴿ ﴾إِنااَم اهلل إَِله َواِحد  ﴿ن الح

َعَمل. "رب" و "َأن  "فقد كفت  ،﴾كفُروا  َعن الح
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لَها َواِحد َفجعلت  "من  "و  "َما  "َوَقاَل ابحن ُقتَيحبَة:   "َما  "للنااس، و  "من  "َأصح

م ،سلغري الناا َقوح بِل؟ َوَما مر، َتقول: من مر بك من الح ِ  بك من اإلح

الُْمَفّسرين َأن  ِ  "َما  "َوذكر بعض  الُْقْرآن على َسبَْعةِ ف  :أوجه   ي 

بََقَرة:  ،َأن تكون صَلة َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح ب ي اهلل ََل يستحيي َأنح  إِنا ﴿َوِمنحه َقوح ْضح

قَهامثاًل  َة من اهلل لنَت ﴿َويِف آل عمَران:  ،﴾ َما بعوضة َفاَم َفوح َويِف  ،﴾َلُم فباَم َرمحح

 .﴾فباَم نقضهم ميثاقهم﴿ُسوَرة النَِّساء: 

الثَّانِي: ي َو نى النافح بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح َنحَعام: وَ  ،﴾َوَما ظلمونا﴿َوِمنحه َقوح يِف األح

كني﴿ ِ َراف:  ،﴾َما ُكناا ُمرشح َعح  .﴾نيَ بِ ائِ َوَما ُكناا غَ ﴿َويِف األح

الثَّالِث: نى ال َو ءتا بَِمعح ِديره َأي ََشح ب َوَتقح بََقَرة:  ،َعجُّ له َتَعاَى يِف الح َفاَم ﴿َوِمنحه َقوح

نحَسان َما أكفره تَل قُ ﴿َويِف عبس:  ،﴾م عىل الناارهُ رَب صح أَ  ِ  .﴾اإلح

ابِع: الرَّ نى  َو بََقَرةَوِمنحه قَ  ،"الاِذي  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح َما  الاذين يكتمون إِنا ﴿: وح

بَينَاِت أنزلنَا من  دى الح لني﴿َويِف املحُؤمننَِي:  ،﴾َوالح َوا  . ﴾أم َجاَءُهم َما مل َيأحِت آَباَءُهم األح

الَْخاِمس: نى  َو له ،"َكاَم  "بَِمعح ا َما أنذر قومً  رَ ذِ نح تُ لِ ﴿: َتَعاَى: يِف يس َوِمنحه َقوح

 ."الاِذي  "واحلقه قوم بقسم  ،﴾آباؤهم

اِدس: السَّ تِفح بِ  َو نى اَِلسح بََقَرة:  ،َهامَمعح له َتَعاَى يِف الح بُدوَن م﴿َوِمنحه َقوح ن َما َتعح

 .﴾ِديعح بَ 

ابِع: السَّ نى  َو س:  ،"من  "بَِمعح مح له َتَعاَى يِف الشا اَمء َوَما بناها ﴿َوِمنحه َقوح َوالسا

ض َوَما طحاها َوَنفس َوَما سواَها َرح ًض  َوقد جعله قوم بقسم الاِذي ،﴾َواألح ا، َفذكر َأيح

نى ابح  رو َأنه َقاَل: ِهَي بَِمعح ة َيُقوُلوَن إِكا "الاِذي  "ن ُقتَيحبَة: َعن أيب َعمح ، َقاَل: َوأهل َمكا

د: ُسبحَحاَن َما سبحت َلُه. عح  سمُعوا الرا
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 الَْمْسِجدِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأنَّ  الُْقْرآن على َسبَْعةِ  الَْمْسِجَد  َوذكر بعض   :أوجه   فِي 

بَيحت املحُ  َأحدَها: بََقَرة:  ،َقّدسالح له َتَعاَى يِف الح د َومن أظلم ِِمان منع َمَساجِ ﴿َوِمنحه َقوح

مه  .﴾اهلل َأن يذكر فِيَها اسح

الثَّانِي: ََرام َو ِجد احلح له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،املحَسح كني َأن يَ ﴿َوِمنحه َقوح ِ عمروا َما َكاَن للحُمرشح

ََرامَوعامَرة املحَ ﴿وفيَها:  ،﴾اهللِ َمَساِجدَ  ِجد احلح  .﴾سح

الثَّالِث: ِجد َرُس  َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة ،ول اهلل صىل اهلل َعَليحِه َوسلمَمسح : َوِمنحه َقوح

ِجد  ﴿ َوى َس أسِّ  ملَسح ِجدُ  :َوقيل ،﴾عىل التاقح  قبَاء. ُهَو َمسح

ابِع: الرَّ ِجد الْضار َو له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،َمسح ِجدً َوالاذين اختا ﴿َوِمنحه َقوح ا ُذوا َمسح

اًرا َوكفرً   .﴾اِِضَ

الَْخاِمس: رم َو ة َواحلح بََقَرة:  ،َمكا له َتَعاَى يِف الح َراج ﴿َوِمنحه َقوح ََرام َوإِخح ِجد احلح َواملحَسح

 َأهح 
َفتحح:  ،﴾ِمنحُه أكرب ِعنحد اهلل هِ لِ ََرامِ ﴿َويِف الح ِجد احلح  .﴾وصدوكم َعن املحَسح

اِدس: السَّ َج:  ،مَجِيع املحََساِجد َو له َتَعاَى يِف احلح  يع  َوب عُ وامِ لدمت َص ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ومساجدُ  وصلوات  

ابِع: السَّ َضاءُ  َو ِ  َأعح جدُ اإلح تِي يسح ّن:  ،َعَليحَها نحَسان الا له َتَعاَى يِف ُسوَرة اجلحِ َوِمنحه َقوح

 َوقد أحلق َهَذا قوم بالقسم الاِذي قبله. ﴾املحََساِجد هلل َوَأنا ﴿

 ْوِت الْمَ  بَاُب 

ا الُْمَفّسرينَ  بعُض  َوذكرَ  ْوت فِي   :أوجه   لُْقْرآن على َسبَْعةِ َأن الَْم

ُت  َأحدَها: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،هَنفُس  املحَوح ِت  لُّ كُ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾نفس كائقة املحَوح

ُم ميتون﴿َويِف الزمر:   .﴾إِناك ميت َوإَِّنا
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الثَّانِي: له َتَعا ،طحَفةالنُّ  َو بََقَرة: َوِمنحه َقوح َواًتا فأحياكم﴿َى يِف الح َويِف  ،﴾وكنتم َأمح

نَ ﴿املحُؤمن:  ِ َربنَا أمتنَا اثح ِ تنَيح نَتنَيح  ا.، فاملوتة األوى َكوَّنم نطفً ﴾وأحييتنا اثح

الثَّالِث: َنحَعام:  ،الضالل َو له َتَعاَى يِف األح َويِف  ،﴾اها فأحيينَأو من َكاَن َميتً ﴿َوِمنحه َقوح

ل:  َتىفَ ﴿النامح  .﴾إناك ََل تسمع املحَوح

ابِع: الرَّ َراف:  ،دُب اجلَ  َو َعح له َتَعاَى يِف األح لنا بِِه ميت فأنز فسقناه لبلد  ﴿َوِمنحه َقوح

ض بعد َموهَتا فسقناه إَِى بلد  ﴿َويِف فاطر:  ،﴾املَاء  .﴾ميت فأحيينا بِِه األَرح

الَْخاِمَسة: ُب  َو َرح له َتَعاَى يِف آل ع ،احلح ت من﴿مَران: َوِمنحه َقوح  َوَلَقد ُكنحُتم ْتنون املحَوح

 .﴾قبل َأن تلقوهُ 

اِدس: السَّ ل: ، اجلامدُ  َو له َتَعاَى يِف الناحح نِي  ،﴾غري َأحيَاء أموات  ﴿َوِمنحه َقوح َيعح

َثان. َوح  األح

ابِع: السَّ ر َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحكفح َّي من املحَيِّت َوخت﴿َوِمنحه َقوح ج رَوخترج احلح

َّي    .عحضهمح يلححقُه بقسم النُّطحَفةَوبَ  ،فامليت َها ُهنَا لحَكافِر ،﴾املحَيِّت من احلح

ق بَعُض  ا:ا ثامنً م َوجهً هُ َوقد ألح ت: الطااُعون ا َفَقالُو له َتَعاَى يِف َوِمنحه قَ  ،َواملحَوح  وح

بََقَرة ِت  رَ ذَ َح  أمل َتَر إَِى الاذين َخرُجوا من ِدَيارهمح وهم ُأُلوف  ﴿: الح َوَليحَس َكاَم  ،﴾املحَوح

نَاُه َح  ِت  رَ ذَ َقاَل َوإِنااَم َمعح ُه َكاَن قد نزل هبم، َوَهَذا َقول ابحن َعبااس.ونِ اعُ بالطا  املحَوح  ، أِلَنا

 (الثََّماِنيِة )َأْبَواُب

ِ  بَاُب   الَْمْرَأة

الُْمَفّسرين َأن الَْمْرَأة فِي   الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه:َوذكر بعض 

ِريم:  ،آِسيَة َأحدَها: له َتَعاَى يِف التاحح َرَأةَ  للاذين آمنُوَوِضب اهلل مثاًل ﴿َوِمنحه َقوح  ا امح

ن َعوح  .﴾فِرح
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الثَّانِي: له َتَعاَى يِف ُيوُسف: خَ يح لَ زُ  َو َعِزيز تراود فتاها َعن ﴿ا، َوِمنحه َقوح َرَأة الح امح

 .﴾َنفسه

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف النا  ،يسقِ لح بَ  َو ل: َوِمنحه َقوح َرَأة ْتلكهم﴿مح  .﴾إيِنِّ وجدت امح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى، يِف هود:  ،سارة َو َرَأته َقائَِمة َفَضحكت﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوامح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف آل عمَران ،ةُ نا حَ  َو َرَأة عمَران﴿: َوِمنحه َقوح  .﴾إِكح َقاَلت امح

اِدس: السَّ َلة َو له يِف ُسورَ  ،َخوح لَها ﴿ة النَِّساء: َوِمنحه َقوح َرَأة َخافت من َبعح َوإِن امح

َراًضا َلة َوحكمَها َعام. ،﴾ُنُشوًزا َأو إعح َية يِف َخوح  نزلت اآلح

ابِع: السَّ َزاب:  ،بنت عوف بن عمرو يك  أم رَشِ  َو َحح له َتَعاَى يِف األح َرَأة ﴿َوِمنحه َقوح َوامح

 .﴾ُمؤمنَة إِن وهبت َنفسَها للنابِي

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف َوِمنح  ،بنتا ُشَعيحبا َو َرأتَ ﴿: الحَقَصص ه َقوح ِ َووجد من دوَّنم امح نيح

 .﴾انِ ودَ ذُ تَ 

َل مَقاتل: َى، َقا َرى عَ  ،ورابُ ِمنحُهاَم َص  َواسم الحُكربح غح  وكانتا توأما. رباَوالصُّ

ق بَعضهم َثََلَثة أوجه: الْح  َو

َأة تذك َفَقاَل: له تَ  ،ةعَ الِ وَ الة وَ ر َواملحَراد هَبا: وَ َواملحَرح ِريم: َوِمنحه َقوح َعاَى يِف التاحح

َرَأة نُ مثاًل  اهلُل َب َِضَ ﴿ مَها والة  ﴾وح   للاذين كفُروا امح َرَأة لوط﴿َواسح مَها  ﴾َوامح َواسح

 والعة.

الثَّانِي: ب َو يَان بن َحرح ت أيب ُسفح له َتَعاَى:  ،أم مجيل ُأخح َرَأته مح﴿َوِمنحه َقوح اَلة َوامح

َطب  .﴾احلح

الثَّالِث: َرَأة جَمحُهوَلة َو بََقَرةَوِمنحه َقوح  ،امح َرَأَتانِ ﴿: له َتَعاَى يِف الح  .﴾َفرجل َوامح

 الَْمْعُروِف  بَاُب 
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التَّْفِسير َأنّ   :أوجه   الَْمْعُروف فِي الُْقْرآن على َثَمانِيَةِ  َوذكر أهل 

ِحيد َأحدَها: له َتَعاَى  ،التاوح ُروِف ﴿يِف َبَراَءة:  َوِمنحه َقوح وفيَها:  ﴾يأمرون بِاملحَعح

ُروِف اآلم﴿ اَمن:  ،﴾رون بِاملحَعح ُروِف ﴿َويِف ُلقح  .﴾َوأمر بِاملحَعح

الثَّانِي: بَاع ا َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،لنابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلماتِّ َوِمنحه َقوح

م اآلخر ويأمرونَ ﴿ يَوح ُروِف  ُيؤمنُوَن بِاهللا َوالح  .﴾بِاملحَعح

الثَّالِث: ض َو َقرح له  ،الح ليَأحُكل ا فَ َومن َكاَن َفِقريً ﴿ َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:َوِمنحه َقوح

ُروِف  ُروف   من َنجَواُهمح إَِلا من َأمر بَِصدَقة   يِف كثري   ََل خريَ ﴿ :وفيَها ،﴾بِاملحَعح  .﴾َأو َمعح

ابِع: الرَّ َأة َنفسَها َو يِني املحَرح بََقَرة:  ،َتزح له َتَعاَى يِف الح جلهنا َفاَل أَ  َفإِكا بلغن﴿َوِمنحه َقوح

ُروِف   .﴾جنَاح َعَليحِهنا فِياَم فعلن يِف َأنحفسهنا بِاملحَعح

الَْخاِمس: ِريُض التا  َو ِ  عح بََقَرة:  ،طحبَِة يِف الحعدةبِاخلح له َتَعاَى يِف الح َوَلكِن ََل ﴿َوِمنحه َقوح

ُروفاا إَِلا َأن َتقوُلوا قوًَل تواعدوهن ًْس   .﴾ َمعح

اِدس السَّ ُل  :َو َ  الَقوح بََقَرة:  ،ِميُل اجلح له َتَعاَى يِف الح ُروف   َقول  ﴿َوِمنحه َقوح  فرة  ومغ َمعح

 .﴾َها َأَكىعُ بَ تح يَ  من َصَدَقة   خري  

ابِع: السَّ َعادةِ َما َيتَ  َو نحَسان يِف الح بََقَرة  ،يرَسا لْلح له َتَعاَى يِف الح ُروِف  َمتَاع  ﴿َوِمنحه َقوح بِاملحَعح

 .﴾َحًقا عىل املحُتاِقنيَ 

الثَّاِمن: عِ ا َو ََسنَةُ  ةُ دَ لح له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،احلح وارزقوهم فِيَها ﴿َوِمنحه َقوح

ُسوُهمح َوُقوُلوا َلُم قوًَل  ُروفً َواكح َقَراَبة  ﴾ا َمعح َمة من الح ِقسح وكشف َهَذا َأنه إِكا حْض الح

َوَرَثة صَغا  الح
ِ
َوَرَثة إِن َهُؤََلء لِيَاء الح ر َفإِكا بلُغوا أمرناهم أَن من ََل َيرث َقاَل َلُم َأوح

 د.َهَذا معنى َقول سعيد بن ُجبرَي َوأيب زي ،م ويتبعوا َوِصياة َرهبم فِيُكميعرفوا حقك

 "من" بَاُب 
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الُْمَفّسرين َأن  الُْقْرآن على َثَمانِيَةِ  " نْ مَ  "َوذكر بعض   :أوجه   فِي 

بَقَ  ،أَن تكون صَلة َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح  َوإِن طلقتموهن من قبل َأن﴿َرة: َوِمنحه َقوح

وُهنا   .﴾َريبِّ قد آتيتني من املحلك﴿ف: َويِف ُيوُس  ،﴾ْتَسُّ

الثَّانِي: نى  َو بَاء  "بَِمعح له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،"الح  َماَكا يستعجل ِمنحهُ ﴿َوِمنحه َقوح

د:  ،﴾املجرمون عح  .﴾حَيحَفُظوَنُه من َأمر اهلل﴿َويِف الرا

الثَّالِث: نى بِ  َو بََقَرة:  ،"يِف  "َمعح له َتَعاَى يِف الح ُث َأمرُكم من َحيح  فأتوهنا ﴿َوِمنحه َقوح

ضِ  نَ لُقوا مِ أروين َماَكا َخ ﴿: َويِف ُسوَرة املحَاَلئَِكةِ  ،﴾اهلل  .﴾األَرح

ابِع: الرَّ نى  َو َنحبِيَاء:  ،"عىل  "بَِمعح له َتَعاَى يِف األح م الاذاه من الح رصنَ ونَ ﴿َوِمنحه َقوح ين َقوح

 .﴾كذُبوا بِآَياتِنَا

الَْخاِمس: نى التابحِعيضِ  َو بََقَرة:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف الح يّبَات َما نحفُقوا من طَ أَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾نفقوا ِِماا رزقكم اهللأَوإِكا قيل َلُم ﴿َويِف يس: ، ﴾كسبتم

اِدس: السَّ نى  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُيو ،"َعن"بَِمعح حسسوا فت اكهبوا﴿: ُسفَوِمنحه َقوح

 .﴾َكلِك َما كنت ِمنحُه حتيد﴿َويِف  :  ،﴾من ُيوُسف وأخيه

ابِع: السَّ نحس َو بََقَرة:  ،لبَيَان اجلحِ له َتَعاَى يِف الح َويِف بني  ﴾امن بقلها وقثائه﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ قُ  ُل زِّ نَ نُ وَ ﴿إِْسح َةمن الح آن َما ُهَو ِشَفاء َوَرمحح  . ﴾رح

الثَّاِمن: فبِمَ  َو نى الّظرح له َتَعاَى:  ،عح  ﴾ااجً جث َماءً  وأنزلنا من املعرصاِت ﴿َوِمنحه َقوح

بَاء. َوَبعحضهمح جَيحَعل َهَذا   من قسم الح

 (ميمِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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ُّونِ  )كتاُب   (الن

  ااًبَب عشَر َوُهَو َأْرَبَعَة

 (ِةْرَبَعَواأل َثِةثَّالْبَواب اْلَوْجَهْيِن َوال)َأ

 انِ النْسيَ  بَاُب 

النْسيَا َوذكر بعض التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َوْجَهيْن: أهل   ن فِي 

كُ  َأحدهَما: بََقَرة:  ،َمَع الحعمدِ  الّّتح له َتَعاَى يِف الح أَو  َما ننسخ من آَية  ﴿َوِمنحه َقوح

طه:  َويِف  ،﴾َوََل تنسوا الحفضل َبيحنُكم﴿ وفيَها: ،عىل ِقَراَءة من مل هيمز ،﴾ننسها

  .﴾َلَقد عهدنا إَِى آدم من قبل فنيسوَ ﴿

الثَّانِي: ف:  ،خالف الّذكر َو له َتَعاَى يِف الحَكهح ُوت﴿َوِمنحه َقوح  ﴾َفإيِنِّ نسيت احلح

ىَل  ،﴾ََل تؤاخذين باَِم نسيت﴿ ،وفيَها َعح  .﴾سنقرئك َفاَل تنسى﴿َويِف األح

 النَّْجمِ  بَاُب 

النَّْجم فِي الْقُ  التَّْفِسير َأن   ْرآن على َثََلَثة أوجه:َوذكر أهل 

َكب َأحدَها: ل:  ،الحَكوح له َتَعاَى يِف الناحح وعالمات وبالنجم هم ﴿َوِمنحه َقوح

 . ﴾َفنظر نظرة يِف النُُّجوم﴿َويِف الصافات:  ،﴾هَيحتَُدونَ 

الثَّانِي: َن:  ،النبت الاِذي ََل َسا  َلهُ  َو محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا جم النو﴿َوِمنحه َقوح

جر يسجدان جر كل نبت َلُه َسا . ،﴾َوالشا  فالنجم َما ََل َسا  َلُه َوالشا

الثَّالِث: آن ُمتََفرًقاَما َكا َو ُقرح م َوِمنحه ،َن ينزل من الح له َتَعاَى يِف الناجح النجم و﴿: َقوح

َواِقَعة:  ،﴾إِكا هوى  .﴾َفاَل أقسم بمواقع النُُّجوم﴿َويِف الح

 النَّبَاِت  بَاُب 

النَّبَاَت َوذك التَّْفِسير َأن   :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي ر أهل 
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له َتَعاَى يِف املحُؤمننَِي:  ،بَِعيحنِه النابَاُت  َأحدَها: َويِف عبس:  ﴾تنحبت بالدهن﴿َوِمنحه َقوح

بَتحنَا فِيَها حبً ﴿ بًاَفَأنح  .﴾ا َوِعنَبًا َوَقضح

الثَّانِي: َراج َو خح ِ له  ،اإلح بََقَرة: َوِمنحه َقوح  .﴾نابلَكمثل َحباة أنبتت سبع س﴿َتَعاَى يِف الح

الثَّالِث: لق َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة نوح:  ،اخلح ض ﴿َوِمنحه َقوح َواهلل أنبتكم من األَرح

 .﴾انباتً 

ابِع: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الّتبية الرَّ َقاَل ابحن  ،﴾وأنبتها نباتا حسنا﴿َوِمنحه َقوح

مَعبااس َرِِض  يَوح ُلود يِف َعام  اهلل َعنُه َكاَنت تنحبت يِف الح اَل َقتَاَدة يِف َهِذه َوقَ  ،َما ينحبت املحَوح

نُ  َا َكاَنت ََل تصيب الذُّ َية: َحدثنَا َأَّنا أنبتكم  َواهلل﴿: وب، فان قيل: َكيَف َقاَل اهللاآلح

ض نباتا نى: َوا ﴾من األَرح ََواب ان املحَعح ضَومل يقل إنباتا َفاجلح فنبتم  هلل أنبتكم من األَرح

ُذوِف  ا تم نباتً ا، َأي: فنبا حسنً ر. َومثله: وأنبتها نباتً ُمَقدّ  نباتا َفيكون مصدر املحَحح

 .احسنً 

ِ  بَاُب   النَجاة

الُْمَفّسرين َأن النَجاةَ  الُْقْرآن على َأْربََعةِ  َوذكر بعض   :أوجه   فِي 

ر َأحدَها: َ اََلص من الْضا له َتعَ  ،اخلح بََقَرةَوِمنحه َقوح َوإِك نجيناكم من آل ﴿ اَى الح

ن َعوح  .﴾فِرح

الثَّانِي: اََلك َو الَمة من الح له َتَعاَى يِف ُيوُنس:  ،السا ا ثما ننجي رسلنَ ﴿َوِمنحه َقوح

َعَراء:  ،﴾َوالاذين آمنُوا َكَذلِك َحًقا علينا ننج املحُؤمننِيَ  َومن  وأنجينا ُموَسى﴿َويِف الشُّ

َِعنيَ   .﴾َمَعه َأمجح

الثَّالِث: تَفاعُ  َو لُ  ،اَِلرح َأي:  ﴾فاليوم ننجيك ببدنك﴿ه َتَعاَى يِف ُيوُنس: َوِمنحه َقوح

ر.  نرفعك عىل َأعىَل الحبَحح
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ابِع: الرَّ ِحيد َو له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن:  ،التاوح إَِى  مح عوكُ دح َمايِل أَ  َوَيا قومِ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾النَجاة وتدعونني إَِى الناارِ 

ِ ْش النَّ  اُب بَ   ر

التَّْفِسير ورَ  َوذكر أهل  النش  :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  َأن 

َزاب:  ،التاَفرُّ  َأحدَها: َحح له َتَعاَى يِف األح ُتمح َفانحترَُشوا﴿َوِمنحه َقوح َويِف  ﴾َفإِكا َطِعمح

َقَمر:  ُمح َجرَ ﴿الح ُُمَعة:  ،﴾منترش   اد  َكَأَّنا ضِ  َفانحترَُشوا يِف ﴿َويِف اجلح  .﴾األَرح

الثَّانِي: ف:  ،الحبسط َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َويِف  ،﴾ينرش لكم ربُكم من َرمحته﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هَرمحتَ  وينرُش ﴿عسق: 

الثَّالِث: بَعحث َو َنحبِيَاء:  ،الح له َتَعاَى يِف األح ُذوا آِلَةً ﴿َوِمنحه َقوح ض أم اختا هم  من األَرح

َقان:  ،﴾ينرشون  . ﴾اَوََل نشورً  ا َوََل َحيَاةً موتً  ََل يملُكونَ وَ ﴿َويِف الحفرح

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،حياءاإل َو له َتَعاَى يِف الح ِعَظام َكيَف ننرش َوانحُظرح ﴿َوِمنحه َقوح  ﴾هاإَِى الح

 َأي: أحيينا. ،﴾فأنرشنا بِِه َبلحَدة َميتا﴿َويِف الزخرف: 

وزِ  بَاُب   النُُّش

 ُّ الن التَّْفِسير َأن  وزَ َوذكر أهل   :أوجه   فِي الُْقْرآن على َأْربََعةِ  ُش

َأة َزوجَها عصيانُ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،املحَرح افون والالِت خت﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ظوهنا عِ فَ  نشوزهنا 

الثَّانِي: َرَأته إَِى َغريَهارا ال يُل مَ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،جل َعن أمح َوِمنحه َقوح

َرَأة  وَ ﴿ َراًضا إِن امح لَها ُنُشوًزا َأو إعح  .﴾َخافت من َبعح

الثَّالِث: تفَ  َو له َتَعاَى يِف املجادلة:  ،اعاَِلرح  .﴾واَوإِكا قيل انشزوا فانشز﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ َيَاة َو بََقَرة ،احلح له َتَعاَى يِف الح ِعَظام َكيَف ننشزه﴿: َوِمنحه َقوح  .﴾اَوانحُظر إَِى الح
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ِ  اُب بَ   النَّْصر

النَّْصرَ  التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على أَْربََعةِ  َوذكر أهل   :أوجه   فِي 

بََقَرة:  ،املحَنحع َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َعَذاب َوََل هم ﴿َوِمنحه َقوح َفاَل خُيَفف َعنحُهم الح

َعَراء:  ،﴾ينحرُصونَ  ن م َأي: يمنعونكم ﴾نَهل ينرصونكم أَو ينترصو﴿َويِف الشُّ

 . ﴾َفمن ينرصنا من َبأحس اهلل إِن َجاَءَنا﴿َويِف املحُؤمن:  ،َعَذاب اهلل

الثَّانِي: َج:  ،العون َو له َتَعاَى يِف احلح َويِف  ،﴾اهلل من ينرصه رصنا نح ليَ وَ ﴿َوِمنحه َقوح

 : رَشح  .﴾َوَلئِن قوتلتم لننرصنكم﴿احلح

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف الح  ،الظفر َو م الحَكافِ ﴿بََقَرة: َوِمنحه َقوح َقوح َنا عىل الح  ،﴾ينَ رَوانحرُصح

 َومثله يِف إل عمَران.

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف عسق:  ،اَلنتقام َو َويِف  ،﴾هِ مِ لح  من بعد ظُ رَص َوملن انتَ ﴿َوِمنحه َقوح

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم:   . ﴾نحُهممِ  َلنترَص  َوَلو َشاَء اهلُل﴿ُسوَرة حُمَما

ِ ظَ النَّ  بَاُب   ر

الُْقْرآن على َأْربََعةِ وَ  ّظر فِي  الن التَّْفِسير َأن   :أوجه   ذكر أهل 

َية واملشاهدة َأحدَها: ؤح له َتَعاَى يِف الحبََقَرة:  ،الرُّ ن َوَأنحتُ ﴿َوِمنحه َقوح َعوح م وأغرقنا آل فِرح

 .﴾َفانحُظر إَِى َطَعامك ورشابك مل يتسنه﴿وفيَها:  ،﴾تنحظُرون

الثَّانِي: تَِظار َو بََقَرة:  ،اَِلنح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾اا انظرنَ نا َوُقوُلوََل َتقوُلوا َراعِ ﴿َوِمنحه َقوح

ل:  ،﴾واسمع وانظرنا﴿َويِف النَِّساء:  َسُلونَ ﴿َويِف النامح  .﴾فناظرة بَِم يرجع املُرح

الثَّالِث: تِبَارالتف َو َنحَعام:  ،كر َواَِلعح له َتَعاَى يِف األح َويِف  ،﴾ثمره انحُظُروا إَِى ﴿َوِمنحه َقوح

ض﴿ُيوُنس:  َرح َمَوات َواألح نحَسا﴿َويِف عبس:  ،﴾قل انحُظُروا َماَكا يِف السا ِ  نُ َفلحينحظر اإلح

 .﴾إَِى َطَعامه
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ابِع: الرَّ َةُ  َو محح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الرا م ﴿َوِمنحه َقوح َوََل ينظر إَِليحِهم َيوح

ِقيَاَمة  .(1)﴾الح

 (َعِةْرَباأل َما َفوَق )َباُب

 النَِّكاِح  بَاُب 

 ِ الُْمَفّسرين َأن النَِّكاح ف  ي الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:َوذكر بعض 

بََقَرة:  ،العقد َأحدَها: له َتَعاَى يِف الح َوََل تنحكُِحوا املرشكات َحتاى ﴿َوِمنحه َقوح

َزاب:  ،﴾ُيؤمن َحح ِمنَات ثما طلقتموهن من قبل ﴿َويِف األح أَن إِكا نكحتم املحُؤح

وُهنا   .﴾ْتَسُّ

الثَّانِي: ء َو بََقَرة:  ،الحَوطح له َتَعاَى يِف الح  .﴾ا َغريهَحتاى تنحكح زوًج ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: ء َو له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،العقد َوالحَوطح  َح كَ َوََل تنحكُِحوا َما نَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾آباؤكم من النَِّساء إَِلا َما قد سلف

ا الرَّ له َتَعا ،مُ لح احلحُ  بِع:َو ا بلُغوا امى َحتاى إِكتوابتلوا الي﴿َى يِف النَِّساء: َوِمنحه َقوح

 .﴾النَِّكاَح 

الَْخاِمس: ر َو له َتَعاَى يِف النُّور:  ،املحهح وليستعفف الاذين ََل جَيدوَن ﴿َوِمنحه َقوح

  .﴾انَِكاًح 

له َتَعاَى:  ،الحقبُولَوالنَِّكاح:  َفَقاَل: َوقد ألحق بَعضهم َوجها سادسا َوِمنحه َقوح

َرَأة ُمؤمنَة إِن وهبت َنفسَها للنابِي إِن َأَراَد النابِي أَن يستنكحها﴿  .﴾َوامح

اءِ  بَاُب   الند

                                                             

تفسريه النظر الوارد يف هذه اآلية بالرمحة تأويل منه عفا اهلل عنه لصفة النظر للرب، والواجب إثباهتا هلل ( 1)

 عىل ما يليق بجالله من غري حتريف وَل تعطيل، ومن غري تكييف وَل ْتثيل.
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الُْمَفّسرين َأنَّ  اء  َوذكر بعض  الُْقْرآنِ الند  :أوجه   على ِستَّةِ  فِي 

ََكان َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة ،األح َُذوَها ﴿: َوِمنحه َقوح اَلة اختا ُتمح إَِى الصا َوإِكا َناَديح

ُُمَعة﴿ُمَعة: َويِف ُسوَرة اجلحُ  ،﴾ا َوَلِعبًاهزوً  م اجلح اَلة من َيوح  .﴾إِكا ُنودي للصا

الثَّانِي: َعاء َو َيم:  ،الدُّ له َتَعاَى يِف َمرح  َويِف  ،﴾اإِكح َناَدى ربه نَِداء خِفيً ﴿َوِمنحه َقوح

بِيَ  َنح  .﴾َوَأيوب إِكا َناَدى ربه﴿ :وفيَها ﴾ا إِكح َناَدى من قبلًح ونو﴿اء: األح

الثَّالِث: َيم:  ،التكليمُ  َو له َتَعاَى يِف َمرح ر الّطو ن َجانِب وناديناه مِ ﴿َوِمنحه َقوح

َيحمن  .﴾َوَما كنت بَِجانِب الّطور إِكح نادينا﴿َويِف الحَقَصص:  ،﴾األح

ابِع: الرَّ َمر َو له َتَعا ،األح َعَراء: َوِمنحه َقوح ُموَسى َأن ائحِت  َوإِك َناَدى َربَك ﴿َى يِف الشُّ

م الظااملنِي َقوح  .﴾الح

الَْخاِمس: ور َو له َتَعاَى يِف  :َومِ  ،النفخ يِف الصُّ م ُينَادي امل﴿ نحه َقوح ناد واستمع َيوح

 .﴾من َمَكان قريب

اِدس: السَّ له َتَعاَى  ،ةُ اثَ غَ اَلستِ  َو َرافيِف َوِمنحه َقوح َعح َحاُب ﴿:  األح  ارِ النا  ونادى َأصح

َحاَب  ناةِ  َأصح ا َيا َمالُك ﴿َويِف الزخرف:  ،﴾اجلح  .﴾َوَناَدوح

ي اا سابعً َوقد ألحق بَعضهم َوجهً  له َتَعاَى:  ،َفَقاَل: والنداء: الحَوحح َوِمنحه َقوح

َجَرةاَم كُ لح ونادامها رهبام أمل أَّنكام َعن تِ ﴿  .﴾ الشا

 النَّفسِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين أَ   :الُْقْرآن على َثَمانِيَة أوجه  ن النَّفس فِي َوذكر بعض 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،آدم َأحدَها: الاِذي َخلقُكم من نفس ﴿َوِمنحه َقوح

َنحَعام:  ،﴾َواِحَدة    .﴾َواِحَدة َوُهَو الاِذي أنشأكم من نفس  ﴿َويِف األح
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الثَّانِي: ُم َو له َتَعاَى يِف النُّو ،األح ِمنَاِت ﴿ر: َوِمنحه َقوح ِمنُوَن َواملحُؤح ِسِهم بَِأنحف ظن املحُؤح

َيِة َعائَِشة َرِِض اهلل َعنحَها. ،َأي: بأمهاهتم ،﴾اخريً   َواملحَراد بِاآلح

الثَّالِث: اََمَعة َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اجلح ن  مإِكح بعث فيهم َرُسوًَل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َرُسول من أَنفسُكملقد َجاَءُكم ﴿َويِف َبَراَءة:  ،﴾أنفسهم

ابِع: الرَّ ل َو َهح بََقَرة:  ،األح له َتَعاَى يِف الح ُتُلوتُ فَ ﴿َوِمنحه َقوح ا أَنفسُكم وبوا إَِى بارئكم َفاقح

َب الاِذي مل يعبد الحعجل َأن يقتل ابحنه  ،﴾لكم ِعنحد بارئكم َكلُِكم خري   قيل: إِناه َأمر األح

َخ الاِذي  ابد.العَ  يقتل أََخاهُ مل يعبد أَن  العابد، َواألح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف النُّور:  ،أهل الّدين َو عىل  َفإِكا َدَخلحتُم ُبيُوًتا َفَسلُموا﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ُكمح َس َوََل تلمزوا َأنفَ ﴿َويِف احلجرات:  ،َأي: عىل أهل دينُكمح  ،﴾ُكمح ِس فُ َأنح 

اِدس: السَّ نحَسان َو ِ له َتَعاَى يِف املحَ  ،اإلح  فَس وكتبنا َعَليحِهم فِيَها أَن النا ﴿ائَِدة: َوِمنحه َقوح

نحَسان باإلنسان. ،﴾بِالنافسِ  ِ  أَي: اإلح

ابِع: السَّ بَعحض َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح  تقتلون أَن﴿َوِمنحه َقوح
ِ
 ،﴾فسُكمثما َأنحتُم َهُؤََلء

ًضا  .َأي: يقتل َبعحضُكم َبعح

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: َوِمنح  ،النافس بَِعينَها َو بنَا َعَليحِهم َوَلو َأنا كت﴿ه َقوح

ُتُلوا َأنفسُكم  .﴾َأن اقح

 النِّْعَمةِ  بَاُب 

الُْمَفّسرينَ  الُْقْرآن على عشَرةِ  النِّْعَمةَ  َأنَّ  َوذكر بعض   :أوجه   فِي 

له َتَعاَى  ،املحِناة َأحدَها: الاذين آمنُوا اكحكروا نعمت اهلل  َيا َأهيَا﴿: املحَائَِدةيِف َوِمنحه َقوح

َزاب ،﴾َعَليحُكمح  َحح  .َومثلَها يِف األح
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الثَّانِي: بََقَرة:  ،الّدين َوالحكتاب َو له َتَعاَى يِف الح َمةَ ﴿َوِمنحه َقوح هلل من ا َومن ُيبدل نعح

َراِهيم:  ،﴾بعد َما َجاَءتحهُ   .﴾اأمل َتَر إَِى الاذين بدُلوا نعمت اهلل كفرً ﴿َويِف إِبح

الثَّالِث: د صىل اهلل َعَليحِه َوسلمحُمَ  َو ل:  ،ما له َتَعاَى يِف الناحح َمة يعح ﴿َوِمنحه َقوح رُفوَن نعح

 .﴾اهلل ثما ُينحكُِروََّنَا

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الثاَواب َو َمةِ ﴿َوِمنحه َقوح  ن اهللِ م يستبرشون بِنِعح

 .﴾َوفضل  

الَْخاِمس: ة َو َفاحِتَة:  ،النُّبُوا له َتَعاَى يِف الح َويِف  ،﴾الاذين َأنحَعمت َعَليحِهم﴿َوِمنحه َقوح

َحى:  َمة َربك َفحَ ﴿الضُّ  .﴾ثح دِ َوأما بِنِعح

اِدس: السَّ َة َو محح له َتَعاَى يِف احلجرات:  ،الرا  .﴾ونعمة من اهللال ًضح فَ ﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: السَّ َسانُ  َو حح ِ له َتَعا ،اإلح َمة ﴿َى يِف اللايحل: َوِمنحه َقوح َوَما ألحد ِعنحده من نعح

 .﴾جتزى

الثَّاِمن: اَمن َوِمنحه ،َسَعة املحَعيَشة َو له َتَعاَى يِف ُلقح اِهَرة َعَليحُكم نعمه ظَ  وأسبغَ ﴿: َقوح

 .﴾وباطنة

التَّاِسع: اَلم َو سح ِ َزاب:  ،اإلح َحح له َتَعاَى يِف األح هلل اعم لاذي أنلِ  وُل َوإِك َتقُ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعَليحهِ  َعَليحِه وأنعمَت 

َزاب ،الحعتحق والعاشر: َحح له َتَعاَى يِف األح اهلل  أِلَن إنعام ،﴾َعَليحهِ  مَت عَ نح وأَ ﴿ :َوِمنحه َقوح

ِعتحِق، َوُهَو زيد بن َحاِرَثة. َتَعاَى  اَلِم، وإنعام النابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلم بِالح سح ِ  َعَليحِه بِاإلح

ُّ  بَاُب   ورِ الن

التَّْفِسير َأنَّ  ُّورَ  َوذكر أهل  الُْقْرآن على عشَرةِ  الن  أوجه: فِي 
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اَلم َأحدَها: سح ِ له َتَعاَى يِف َبَراَءة:  ،اإلح ُيِريُدوَن َأن يطفئوا نور اهلل ﴿َوِمنحه َقوح

ّف:  ﴾هبأفواههم ويأبى اهلل إَِلا َأن يتم نورَ  ُيِريُدوَن ليطفؤا نور اهلل ﴿َويِف الصا

 .﴾هيدي اهلل لنوره من َيَشاء﴿َويِف ُسوَرة النُّور:  ،﴾َواهلل متم نوره﴿ ،﴾همبأفواه

الثَّانِي: ياَمن َو ِ بََقَرة:  ،اإلح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾رخيرجهم من الظُُّلاَمت إَِى النُّو﴿َوِمنحه َقوح

َنحَعام:   .﴾ا يميش بِِه يِف النااسَوَجَعلنَا َلُه نورً ﴿َويِف األح

الثَّالِث: دى َو له َتَعاَى يِف النُّور:  ،الح ض﴿َوِمنحه َقوح َرح َمَوات َواألح َأي:  ،﴾اهلل نور السا

 َ اَمَوات َواألح ضهادي من يِف السا  .َأي: مثل هداه ،﴾مثل نوره﴿ رح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،نابِي صىل اهلل َعَليحِه َوسلمال َو قد َجاَءُكم من ﴿َوِمنحه َقوح

نسل  بعد َنبِي منَأَراَد: َنبيا  ،﴾نور عىل نور﴿َويِف النُّور:  ،﴾ نور َوكتاب ُمبنياهلل

 .َنبِي

الَْخاِمس: َنحَعام:  ،الناَهارِ  ءُ وَض  َو له َتَعاَى يِف األح ُلاَمِت ﴿َوِمنحه َقوح  َوجعل الظُّ

 .﴾والنور

اِدس: السَّ َقَمر َو َقان ،ضوء الح له َتَعاَى يِف الحفرح  ُسوَرة َويِف  ،﴾اا منريً وقمرً ﴿: َوِمنحه َقوح

َقَمر فِيِهنا نورً ﴿نوح:   ﴾اَوجعل الح

ابِع: السَّ اط وءُ ُض  َو َ َِديد:  ،املحُؤمننَِي عىل الرصِّ له َتَعاَى يِف احلح َعى ي﴿َوِمنحه َقوح سح

ِريم:  ،﴾نورهم َبني َأيحدهيم وبأيامَّنم َعى َبني َأيحدهيم ﴿َويِف التاحح نورهم يسح

 .﴾وبأيامَّنم

بَيَان الثَّاِمن:وَ  له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،الح َراةَ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾دى َونورفِيَها ه إِناا أنزلنَا التاوح

َنحَعام:   .﴾ا َوهدى للنااسقل من أنزل الحكتاب الاِذي َجاَء بِِه ُموَسى نورً ﴿َويِف األح
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التَّاِسع: آن َو ُقرح َعح  ،الح له َتَعاَى يِف األح  الاِذي أنزل َواتبُعوا النُّورَ ﴿َراف: َوِمنحه َقوح

 .﴾الاِذي أنزلنَا فآمنوا بِاهللا َوَرُسوله والنورِ ﴿َويِف التغابن:  ،﴾َمَعه

ل والعاشر: له َتَعاَى يِف الزمر:  ،الحعدح َ أَ وَ ﴿َوِمنحه َقوح ُض  ِت قَ رشح َأي:  ،﴾َرهَبا بِنورِ  األَرح

 . (2)بعدله

 النَّاسِ  اُب بَ 

الُْمَفّسرين َأن  اْثنَي عَ لَ لُْقْرآن عَ النَّاس فِي اَوذكر بعض   ا: َوجهً  شرَ ى 

د صىل اهلل َعَليحِه َوسلمالنابِي حُمَ  َأحدَها: له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،ما أم ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هِ ن َفضلِ حيسدون النااس عىل َما آَتاُهم اهلل مِ 

الثَّانِي: ُسل َو ر الرُّ
بََقَرة ،َسائِ له َتَعاَى يِف الح  ﴾ىل النااسِ ع َهَداءَ ليكونوا ُش ﴿: َوِمنحه َقوح

نى  َوقيل إِن عىل م  "َها ُهنَا بَِمعح  ."الالا

الثَّالِث: ِمنُونَ  َو له َتَعاَى يِف َوِمنحه قَ  ،املحُؤح بََقَرة وح َك َعَليحِهم لعنةُ ﴿: الح
 َواملحَاَلئَِكة اهلل ُأوَلئِ

َِعنيَ   .﴾َوالنااس َأمجح

ابِع: الرَّ َراةكتاب التا  لِ هح مؤمنو أَ  َو بََقَرة ،وح له َتَعاَى يِف الح َلُم  َوإِكا قيل﴿: َوِمنحه َقوح

َحابه. ،﴾آمنُوا َكاَم آمن النااس  ُيِريد ابحن َسالم َوَأصح

الَْخاِمس: ة َو بََقَرة:  ،أهل َمكا له َتَعاَى يِف الح  ،﴾ماعبدوا ربكُ  َيا َأهَيا النااُس ﴿َوِمنحه َقوح

َج:  ثَيا َأهيَا النا ﴿َويِف احلح ظ  لَوُهَو  ،﴾اس إِن ُكنحتُم يِف ريب من الحبَعح طَِب َعام َوإِن ُخو فح

ة.   بِِه أهل َمكا

                                                             

تفسريه نور اهلل بعدله تأويل منه عفا اهلل عنه، والواجب إثبات هذا النور هلل حقيقة فإنه تعاى يتجىل  ( 2)

 للخالئق لفصل القضاء بينهم فترش  األرض بنوره.
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اِدس: السَّ يَُهود َو بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح ُكم َعَليح  لِئَالا يكون للنااسِ ﴿َوِمنحه َقوح

ة  .﴾حجا

ابِع: السَّ ائِيل َو َ له َتَعاَى يِف آل ع ،َبنو إِْسح ِ ﴿مَران: َوِمنحه َقوح َراة َواإلح نحِجيل َوأنزل التاوح

ِ من ﴿َويِف املحَائَِدة:  ،﴾ى للنااسهدً  ُل بح من قَ  َأَأنحت قلت للنااس اختذوين َوأمي إَِلنَيح

 .﴾اهللِ دونِ 

الثَّاِمن: له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،مرص أهُل  َو وفيَها:  ﴾لَعيل أرجع إَِى النااس﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اُس فِيِه يغاث النا ﴿

التَّاِسع: ُعود َو له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،نعيم بن َمسح نااس الاذين َقاَل َلُم ال﴿َوِمنحه َقوح

ُهمح  َشوح ُعوداألوى ُأِريد هَبا نعي فالكلمةُ  ،﴾إِن النااس قد مجُعوا لكم َفاخح  ،م بن َمسح

ة. ةَوالثاانيِ   أهل َمكا

له ،َوُمْض ربيَعةُ  والعاشر: بََقَرة:  َوِمنحه َقوح  َأَفاَض ثما أفيضوا من َحيحُث ﴿َتَعاَى يِف الح

 .﴾النااس

الَْحادِي عشر: بََقَرة ،َكاَن من عهد آدم إَِى زمن نوح من َو له َتَعاَى يِف الح  :َوِمنحه َقوح

 أمة َواِحَدة َوَما َكاَن النااس إَِلا ﴿َويِف ُيوُنس:  ،﴾َكاَن النااس أمة َواِحَدة﴿

تََلُفو  .﴾اَفاخح

الثَّانِي عشر: َج:  ،َسائِر النااس َو له َتَعاَى يِف احلح وا َيا َأهَيا النااس اتاق﴿َوِمنحه َقوح

نَاُكمح من ككر َوُأنحثَى﴿َويِف احلجرات:  ،﴾ربُكم  .﴾َيا َأهَيا النااس إِناا َخَلقح

اد مَقاتل َوجها َثالِث عشروَ  َجالَفَقاَل: َوالنااس:  قد َز له َتَعاَى يِف حقَ  َوِمنحه ،الرِّ م وح

ض أكرب من خلق النااس﴿: املحُؤمن َرح اَمَوات َواألح  .﴾خللق السا

ونِ ال كتاِب  )آخرُ   (ن



207 
 

* * * 
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اوِ  )كتاُب   (الَْو

  اَباًب شَرَع حَدَوُهَو َأ

 عِ زَ الوَ  بَاُب 

الوَ  التَّْفِسير َأن   :على َوْجَهيْنِ  فِي الُْقْرآنِ  زعَ َوذكر أهل 

َاِمع وُ  السا  َأحدهَما: له َتَعاَى يِف النا  ،اجلح ل: َوِمنحه َقوح  ﴾فهم ُيوزُعونَ  َوالطريَ ﴿مح

رش من كُ ﴿وفيَها:  م نحح بحن َقاَل ا، ﴾كذب بِآَياتِنَا فهم ُيوزُعونَ ا ِِمان يفوًج  أمة   لِّ َوَيوح

لمح عىل آِخرهِ  َفارس: ُيوزُعونَ   م.حيبس َأوا

الثَّانِي: له َتَعاَى  ،اإللام َو ل: َوِمنحه َقوح َمتك ربِّ ﴿يِف النامح  ،﴾أوزعني َأن أشكر نِعح

َقاف. َحح  َومثله يِف األح

َوكِيلِ  بَاُب   الْ

َوكِيل فِي الْ التَّْفِسير َأن   :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  َوذكر أهل 

َافِظ َأحدَها: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء: ، احلح  ،﴾أم من يكون َعَليحِهم َوكياًل ﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ  .﴾َوكفى بَِربِّك َوكياًل ﴿َويِف بني إِْسح

الثَّانِي: ائِيل: ، الرب َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح  ،﴾كياًل  َتتاِخُذوا من دوين وَ َأَلا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾فاختذه َوكياًل ﴿َويِف املزمل: 

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف ا ،املسيطر، واملسيطر املحَُسلط َو َنحَعام: َوِمنحه َقوح َوَما أَنحت ﴿ألح

َقان:  ،﴾َعَليحِهم بوكيل  .﴾أفأنت تكون َعَليحِه َوكياًل ﴿َويِف الحفرح

ابِع: الرَّ ِهيد َو له َتَعاَى يِف هود:  ،الشا  عَ  َواهلُل﴿َوِمنحه َقوح
 
ء َويِف  ،﴾َوكيل   ىل كل ََشح

 .﴾َواهلل عىل َما نُقول َوكيل﴿ُيوُسف والقصص: 

اءِ  بَاُب   الور
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ِ  ذكر بعضوَ  اء ف ور الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:الُْمَفّسرين َأن ال  ي 

لف َأحدَها: له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،اخلح  َويِف  ،﴾فنبذوه َوَراء ُظُهورهمح ﴿َوِمنحه َقوح

 َوَهَذا عىل َسبِيل املحثل. ،﴾اواختذْتوه وراءكم ظهريً ﴿هود: 

الثَّانِي: نحيَا َو له َتَعاَى يِف  ،الدُّ َِديد: َوِمنحه َقوح جُعوا وراءكم فالتمسوا نورً ﴿ احلح  .﴾اارح

الثَّالِث: ف:  ،امُ دا القُ  َو له َتَعاَى يِف الحَكهح َويِف  ،﴾َوَكاَن َوَراَءُهمح ملك﴿َوِمنحه َقوح

َراِهيم:   .﴾من َوَرائه َجَهنام﴿إِبح

ابِع: الرَّ نى سوى َو له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،بَِمعح  ،﴾مَما َوَراء َكلِكُ لكم  َوأحلا ﴿َوِمنحه َقوح

تغى َوَراء َكلِك ﴿نَي: َويِف املحُؤمنِ   .﴾فاؤلئك هم العادونَفمن ابح

الَْخاِمس: نى  َو بََقَرة:  ،"بعد"بَِمعح له َتَعاَى يِف الح  ،﴾ويكفرون باَِم َوَراءه﴿َوِمنحه َقوح

َيم:  نِي ،﴾َوإيِنِّ خفت املَوايِل من ورائي﴿َويِف َمرح  . عد موِِت : بَأي: من بعِدي، َيعح

ِ  بَاُب   الُْوُرود

 ِ الْوْرد ف التَّْفِسير َأن  الُْقْرآن على َخْمَسةِ َوذكر أهل   :أوجه   ي 

ُخول له َتَعاَى يِف هود:  ،َأحدَها: الدُّ د ﴿َوِمنحه َقوح فأوردهم الناار َوبئَس الحورح

َنحبِيَاء:  .﴾املورود بُدوَن من دون اهلل حصب َجهَ ﴿َويِف األح تُم َلَا إِناُكم َوَما َتعح نام أَنح

 آِلَة َما وردوها﴿: ﴾َواِرُدونَ 
ِ
 .أَي: دخلوها ،﴾َلو َكاَن َهُؤََلء

الثَّانِي: ُُضورُ  َو َيم:  ،احلح له َتَعاَى يِف َمرح َأي:  ،﴾َوإِن ِمنحُكم إَِلا واردها﴿َوِمنحه َقوح

 َوقد أحلقُه قوم بالقسم الاِذي قبله. ،حاِضها

الثَّالِث: بُلوغ َو له َتَعاَى يِف الحَقَصص: َومِ  ،الح  .﴾َوملا ورد َماء َمدينَ ﴿نحه َقوح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى َوِمنح  ،الّطلب َو َوَجاَءت سيارة فأرسلوا ﴿ :يِف ُيوُسف ه َقوح

 َأي: َطالب املَاء  ،﴾واردهم
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الَْخاِمس: َيم:  ،الحَعطش َو له َتَعاَى يِف َمرح رمنيَ  ونسوُ  ﴿َوِمنحه َقوح نام هَ إَِى َج  املحُجح

َن اليزيدي: وردً ، اَأي: عطاًش  ،﴾وردا محح  .ُت دح ا من َورَ َقاَل َأُبو عبد الرا

َوْض  بَاُب   عِ الْ

 ِ َوضع ف الُْمَفّسرين َأن الْ الُْقْرآن على َخْمَسةِ َوذكر بعض   :أوجه   ي 

له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،الحوَلَدة َأحدَها: يِف وَ  ،﴾إيِنِّ َوَضعتَها ُأنحثَى﴿َوِمنحه َقوح

َال َأجلهنا َأن َيضعن مَحلهنا  َوأوََلُت ﴿الطااَل :  مَحح  .﴾األح

الثَّانِي: َط َو له َتَعاَى وَ  ،احلح َراف:  ِمنحه َقوح َعح  َويِف  ،﴾َوَيَضع َعنحُهم إرصهم﴿يِف األح

 .﴾ووضعنا َعنحك وزركَ ﴿اَلنرشاح: 

الثَّالِث: َنحبِيَا ،ُب صح النا  َو له َتَعاَى يِف األح ط﴿ء: َوِمنحه َقوح م  َوَنَضع املوازين الحقسح ليَوح

ِقيَاَمة  .﴾الحكتاُب  عَ َووِض ﴿َويِف الزمر:  ،﴾الح

ابِع: الرَّ بَ  َو َن:  ،سطُ الح محح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا ض َوضعَها لألنامِ ﴿َوِمنحه َقوح َرح  .﴾َواألح

الَْخاِمس: له َتَعاَى يِف َبَراَءة: ريُ السا  َو َقاَل ، ﴾كموا خاللوضعُ ألَ وَ ﴿، َوِمنحه َقوح

نَاُه ألْسعوا الّسري َبيحنُكم يتخللونكم.الّسريِ  اليزيدي: اإليضاع: ْسَعةُ   . َوَمعح

 َوقعَ  بَاُب 

 ِ التَّْفِسير َأن َوقع ف الُْقْرآن على َخْمَسةِ َوذكر أهل   :أوجه   ي 

نى َس  َأحدَها: َج:  ،طَ قَ بَِمعح له َتَعاَى يِف احلح اَمء َأن تقع عىلُس مح ويُ ﴿َوِمنحه َقوح  ك السا

نِهِ  ض إَِلا بِإِكح  .﴾األَرح

الثَّانِي: نى َكانَ  َو له َتَعاَى:  ،بَِمعح َواِقَعة عِت إِكا َوقَ ﴿َوِمنحه َقوح : َويِف الذاريات ،﴾الح

 . ﴾َربك لَواقِع َعَذاَب  إِنا ﴿َويِف الّطور:  ،﴾لَواِقع الّدينَ  َوإِنا ﴿
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الثَّالِث: نى َبانَ  َو َ  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف األح َراف: َوِمنحه َقوح ق َوَبطل َما كَ ﴿عح اُنوا َفَوقع احلح

مُلونَ   .﴾يعح

ابِع: الرَّ نى َو ل:  ،َب َوَج  بَِمعح له َتَعاَى يِف النامح ل َعَليحِهم﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾َوإِكا َوقع الَقوح

ُل ﴿وفيَها:   .﴾َعَليحِهم باَِم ظلُموا َوَوقع الَقوح

الَْخاِمس: نى نَ  َو له َتَعاَى يِف  ،َل زَ بَِمعح َراف: َوِمنحه َقوح َعح  ،﴾هبم وا َأنه َواقع  وظنُّ ﴿ األح

َعَذاب َنازل هبم.  َأي: ظنُّوا َأن الح

َولِيّ  بَاُب   الْ

الُْمَفّسرين َأنَّ  ِ  َوذكر بعض  َولِّي ف الُْقْرآن على َخْمَسة أوجه:الْ  ي 

َنحَعام:  ،الرب َأحدَها: له َتَعاَى يِف األح ذ وليً ﴿َوِمنحه َقوح
ِ  َويِف  ،﴾اقل أغري اهلل َأختا

َراف:  َعح لِيَاء﴿األح لِيَاء ﴿َويِف عسق:  ،﴾َوََل تتبعوا من دونه َأوح ُذوا من دونه َأوح أم اختا

َويِلّ   .﴾َفاهلل ُهَو الح

الثَّانِي: ائِيل: ، الناارِص  َو َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح  .﴾لن الذُّ م َومل يكن َلُه ويلي ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: َوَلد َو له َتعَ  ،الح َيم: َوِمنحه َقوح  .﴾اَفَهب يل من َلُدنحك وليً ﴿اَى يِف َمرح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف العنكبوت:  ،الوثن َو ُذوا من دون﴿َوِمنحه َقوح اهلل  مثل الاذين اختا

لِيَاء  .﴾َأوح

الَْخاِمس: بََقَرة ،املحَانِع َو له َتَعاَى يِف الح ائَِدة: يِف املحَ وَ  ،﴾اهلل ويل الاذين آمنُوا﴿: َوِمنحه َقوح

 .﴾إِنااَم َولِيُكم اهلل َوَرُسوله﴿

 جدَ وَ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن وجد   فِي الُْقْرآن على ِستَّة أوجه:َوذكر بعض 



212 
 

َصاَبة واملصادفة َأحدَها: ِ ل:  ،اإلح له َتَعاَى يِف النامح َرَأة ﴿َوِمنحه َقوح إيِنِّ وجدت امح

رَ ﴿َويِف الحَقَصص:  ،﴾ْتلكهم ِ تذودانَووجد من دوَّنم امح  .﴾أَتنيح

الثَّانِي: َراف:  ،الحعلم َو َعح له َتَعاَى يِف األح  .﴾َوَما وجدَنا ألكثرهم من عهد﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: تَِطاَعة َو له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،اَِلسح َريحن َفمن مل جيد َفِصيَام َش ﴿َوِمنحه َقوح هح

َبة من اهلل َريحن ُمتَتَابعني﴿َويِف املجادلة:  ﴾ُمتَتَابعني َتوح  من قبل َفمن مل جيد َفِصيَام َشهح

 .﴾اَأن يتامسا 

ابِع: الرَّ يََسار َو له َتَعاَى يِف الطااَل :  ،الح  أسكنوهن من َحيحُث سكنتم من﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾مكُ دِ جح وُ 

الَْخاِمس: َيةُ  َو ؤح له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،الرُّ ُْتُوهُ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾مح واقتلوهم َحيحُث َوَجدح

ُْتُوُهمح ﴿َويِف َبَراَءة:  كني َحيحُث َوَجدح تُُلوا املحرُشح َحى:  ،﴾َفاقح َضاَلًّ  ووجدك﴿َويِف الضُّ

 .﴾فهدى

اِدس: السَّ ِقَراَءة َو له َتَعاَى يِف آل عمَران َوِمنحه ،الح م جَتِدُ ﴿، َقوح ت ل نفس َما عملكُ  َيوح

ف:  ،﴾امن خري حمًْض  ه ََل أَراُه ، ﴾اا َحاًِض ووجدوا َما عِمُلو﴿َويِف الحَكهح َوَهَذا الحَوجح

ه األول.  إَِلا َداِخال يِف الحَوجح

َوْجهِ  بَاُب   الْ

التَّْفِسير َأنَّ  َوْجهَ  َوذكر أهل   فِي الُْقْرآن على ِستَّة أوجه: الْ

َيََوانالحوَ  َأحدَها: ُروف يِف احلح ه املحَعح بََقَرة ،جح له َتَعاَى يِف الح ك هفول َوج﴿: َوِمنحه َقوح

ََرام ِجد احلح ن:  ،﴾شطر املحَسح َعوح م تبيض ُوُجوه َوتسود ُوُجوه﴿َويِف آل فِرح  .﴾َيوح

الثَّانِي: له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،الّدين َو هلل  ا ِِمان أسلم َوجههَومن أحسن دينً ﴿َوِمنحه َقوح
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اَمن ،﴾َوُهَو حمسن لص دينه َويِف ُلقح َوُهَو َومن يسلم َوجهه إَِى اهلل ﴿: َأي: أخح

 .﴾حمسن

الثَّالِث: ات َو َنحَعام:َوِمنحه قَ  ،الذا له َتَعاَى يِف األح َوََل تطرد الاذين يدعوَن َرهبم ﴿ وح

َغَداِة والعيش ُيِريُدوَن َوجهه ف:  ،﴾بِالح  َمَع الاذين يدعونَ  َك َس واصرب َنفح ﴿َويِف الحَكهح

َغَداِة والعَ    .﴾ ُيِريُدوَن َوجههيِش َرهبم بِالح

الرَّ  له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،األول ابِع:َو آمنُوا بِالاِذي أنزل عىل الاذين ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾آمنُوا َوجه الناَهار

الَْخاِمس: بََقَرة:  ،الحعلم َو له َتَعاَى يِف الح َأي:  ،﴾فأينام تَوّلوا فثم َوجه اهلل﴿َوِمنحه َقوح

ِوّي  َقاِسم الناحح د بن الح  .علمه، َحَكاُه حُمَما

اِدس: السَّ َِقيَقة َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،احلح هَ ﴿َوِمنحه َقوح اَدِة َكلِك أدنى َأن َيأحُتوا بِالشا

 َأي عىل َحِقيَقتَها. ،﴾عىل َوجهَها

اوِ  بَاُب   الَْو

او  "و الُْقْرآن على ِستَّة أوجه: "الَْو  فِي 

مع َأحدَها: له َتَعاَى يِف املحَائِ  ،اجلح ِديُكمح إَِى ﴿َدة: َوِمنحه َقوح ِسُلوا ُوُجوهُكم َوَأيح َفاغح

 .﴾املحَرافِق

الثَّانِي:  نى الحَعطفَو لِه َتَعاَى  ،بَِمعح َولونَ ﴿: َكَقوح َفَهِذِه ، ﴾إِناا ملبعوثون. َأو آَباُؤَنا األح

َهام. "َواو عطف  " تِفح  دخلت َعَليحَها ألف اَِلسح

الثَّالِث: نى الحقسم َو َنحَعام لِهَقوح ، ومنه بَِمعح  .﴾َواهلل َربنَا﴿: َتَعاَى يِف األح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى يِف ، صَلة   َو جر: َوِمنحه َقوح َية﴿ احلح تاب إَِلا َولا ك ﴾َوَما أهلكنا من َقرح

ُلوم  .﴾َمعح
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الَْخاِمس: نى  َو لِه َتَعاَى يِف آل عمَران ، ومنه"إِكح  "بَِمعح َوَطائَِفة قد أمهتهم ﴿ :َقوح

 ِريد إِكح َطائَِفة.يُ  ،﴾أنفسهم

اِدس: السَّ لِه  ،ن تكون مضمرةأ َو ك َوََل عىل الاذين إِكا َما أتو﴿ َبَراَءة: َتَعاَى يِف َكَقوح

نى أتوك َوقلت: ََل أجد تَوّلوا. ،﴾تحملهم قلت ََل أجد َما أمحلكمل  املحَعح

َوْحي بَاُب   الْ

ِ  َوذكر أهُل  َوْحي ف الْ الُْقْرآن على َس التَّْفِسير َأن   :أوجه   بَْعةِ ي 

َسال َأحدَها: رح ِ له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،اإلح َحينَا إَِى ﴿َوِمنحه َقوح َحينَا إَِليحك َكاَم َأوح ا َأوح إِنا

اَمِعيل َراِهيم َوإِسح َنحَعام:  ﴾نوح والنبيني من بعده وأوحينا إَِى إِبح حي إيَِلّ وأو﴿َويِف األح

آن ألنذركم بِهِ  ُقرح  .﴾َهَذا الح

الثَّ  َشاَرة انِي:َو ِ َيم:  ،اإلح له َتَعاَى يِف َمرح َفأوحى إَِليحِهم َأن سبحوه بكَرة ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾وعشيا

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:َوِمنحه قَ  ،اإللام َو َويِف  ،﴾َوإِك أوحيت إَِى احلواريني﴿ وح

ل:  ل﴿الناحح  .﴾أوحينا إَِى أم ُموَسىو﴿َويِف الحَقَصص:  .﴾َوأوحى َربك إَِى الناحح

ابِع: الرَّ َمرُ  َو له َتَعاَى يِف الزلزلة:  ،األح  .﴾بِأَن َربك أوحى َلَا﴿َوِمنحه َقوح

الَْخاِمس: ل َو م:  ،الَقوح له َتَعاَى يِف الناجح  .﴾َفأوحى إَِى َعبده َما أوحى﴿َوِمنحه َقوح

اِدس: السَّ اَلم يِف املحَنَام َو له َتعَ وَ  ،إِعح كلمُه ي َوَما َكاَن لبرش أَنح ﴿ اَى يِف عسق:ِمنحه َقوح

 َقاَله ابحن ُقتَيحبَة. ،﴾اهلل إَِلا َوحيا

ابِع: السَّ اَلم بالوسوسة َو َنحَعام:  ،إِعح له َتَعاَى يِف األح يَاطنِي ﴿َوِمنحه َقوح َوإِن الشا

لِيَائِِهمح ليجادلوكم  يوحي َبعضهم إَِى بعض زخرف﴿وفيَها:  ،﴾ليوحون إَِى َأوح

ل  .﴾الَقوح
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 (واوِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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 (هاءِ ال )كتاُب 

  انَوُهَو َباب

 َهْل  بَاُب 

التَّْفِسير َأن َهْل  ِ  َوذكر أهل   :أوجه   ي الُْقْرآن على َسبَْعةِ ف

َهام َأحدَها: تِفح َراف ،اَِلسح َعح له َتَعاَى يِف األح وا َفَهل لنا من ُشَفَعاء فيشفع﴿: َوِمنحه َقوح

قِّ  نح َهل من رشكائكم مَ ﴿وُنس: َويِف يُ  ،﴾انَ لَ   . ﴾هيدي إَِى احلح

الثَّانِي: نى  َو له َتَعاَى يِف طه:  ،"قد  "بَِمعح  ،﴾َوهل َأَتاك َحِديث ُموَسى﴿َوِمنحه َقوح

صمِ  َوهل َأَتاك نبؤُ ﴿َويِف ص:   .﴾اخلح

الثَّالِث: نى  َو بََقَرة:  ،"َما  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح يهم أحتِ إَِلا َأن يَ  َهل ينظُرونَ ﴿َوِمنحه َقوح

َغاَمم يِف ظلل  اهلل  َنحَعام:  ،﴾من الح  .﴾َهل ينظُروَن إَِلا أَن تأتيهم املحَاَلئَِكة﴿َويِف األح

ابِع: الرَّ نى  َو ف:  ،"َأَل  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الحَكهح ن َهل ننبئكم باألخرسي﴿َوِمنحه َقوح

لدَهل أ﴿َويِف طه:  ،﴾أعامًَل   .﴾دلك عىل َشَجَرة اخلح

الَْخاِمس نى َو ر:  ،"َأَليحَس  ": بَِمعح له َتَعاَى يِف الحفجح ِذي َهل يِف َكلِك قسم ل﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾ر  جح حِ 

اِدس: السَّ َمر َو نى األح له َتَعاَى يِف الصافات:  ،بَِمعح قل َهل أَنحتُم ﴿َوِمنحه َقوح

 لعوا.َأي: اطا  ،﴾مطلعون

ابِع: السَّ َؤال َو نى السُّ َأي:  ،﴾مِزيد   نح َوتقول َهل مِ ﴿له َتَعاَى يِف  : َوِمنحه َقوح  ،بَِمعح

 ِزدحيِن.

 الْهدى بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْهدى فِي الُْقْرآن  ا:هً َوْج  َوعْشرينَ  على َأْربََعة   َوذكر بعض 
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بَيَانُ  َأحدَها: بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َومثله  ،﴾ى من َرهبمُأوَلئَِك عىل هدً ﴿َوِمنحه َقوح

َدة: يِف ُلقح  جح  . ﴾َوأما َثُمود فهديناهم﴿اَمن، َويِف حم السا

الثَّانِي: اَلم َو سح ِ بََقَرة:  ،دين اإلح له َتَعاَى يِف الح د قل إِنا ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾ىهدى اهلل ُهَو الح

دى هدى ﴿َويِف آل عمَران:   .﴾اهللإِن الح

الثَّالِث: ياَمنُ  َو ِ ف: ،اإلح له َتَعاَى يِف الحَكهح َيم:  ،﴾ىوزدناهم هدً ﴿ َوِمنحه َقوح َويِف َمرح

ُن صددناكم﴿َويِف سبأ:  ،﴾َويِزيد اهلل الاذين اهتدوا هدى﴿ دى َأَنحح  .﴾َعن الح

ابِع: الرَّ َعاء َو د:  ،الدُّ عح له َتَعاَى يِف الرا َويِف بني  ،﴾هاد   قوم   َولُكلِّ ﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ آن هيدي للاتِي ِهَي أ﴿إِْسح ُقرح َنحبِيَاء:  ،﴾قومُ إِن َهَذا الح ة وجعلناهم أَئِما ﴿َويِف األح

 . ﴾هيحُدوَن بأمرنا

الَْخاِمس: َفانُ الحع َو ل:  ،رح له َتَعاَى يِف الناحح هم  جمِ وبالنا  وعالمات  ﴿َوِمنحه َقوح

َنحبِيَاء:  ،﴾هَيحتَُدونَ   .﴾ َلَعلاُهم هَيحتَُدونَ ا سباًل َوَجَعلنَا فِيَها فجاًج ﴿َويِف األح

اِدس: السَّ ِ  َو َشادُ اإلح له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،رح ء َواَ َعسى َريبِّ َأن هيديني َس ﴿َوِمنحه َقوح

بِيل  ﴿َويِف ص:  ،﴾السا
ِ
اط واهدنا إَِى َسَواء َ  .﴾الرصِّ

ابِع: السَّ د صىل اهلل َعَليحِه َوسلمَأمر حُمَ  َو بََقَرة:  ،ما له َتَعاَى يِف الح إِن الاذين ﴿َوِمنحه َقوح

دى يكتمون َما أنزلنَا بَينَات َوالح د صىل اهلل َعَليحِه َوسلم:  ،﴾من الح من ﴿َويِف ُسوَرة حُمَما

دى  يِف موِضعني ِمنحَها. .﴾بعد َما تبني َلُم الح

الثَّاِمن: آن َو ُقرح ائِيل:  ،الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح نُوا إِكح َوَما منع النااس َأن ُيؤم﴿َوِمنحه َقوح

دى إَِلا أَ   . ﴾ا َرُسوَلن َقاُلوا أبحعث اهلل برًش َجاَءُهم الح

التَّاِسع: َراةُ  َو له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن:  ،التاوح دى﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َوَلَقد آَتيحنَا ُموَسى الح
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ِحيد والعاشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة َبَراَءة:  ،التاوح ُهَو الاِذي أرسل َرُسوله ﴿َوِمنحه َقوح

دى ّف َسَواءَومثلَها يِف  ،﴾بِالح  . الصا

َنحَعام:  ،الّسنةُ  الَْحادِي عشر: له َتَعاَى يِف األح  َأي: ،﴾فبهداهم اقتده﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: مستنون. ،﴾َوإِناا عىل آَثارهم مهتدون﴿َويِف الزخرف:  ،بسنتهم

الثَّانِي عشر: له َتَعاَى يِف طه:  ،اإللامُ  َو ء خلقه ثما ﴿َوِمنحه َقوح طى كل ََشح أعح

ىَل أَي: ألم َكيحفياة املحَعيَشة. وَ  ،﴾ىهد َعح م َربك األح َوالاِذي قدر ﴿: يِف سبح اسح

ُنحثَى أَي: ،﴾فهدى تِي قبلَها مثل َهَذا َسَواء. ،ألم الّذكر إتحيَان األح َية الا  َوقيل يِف اآلح

الثَّالِث عشر: اَلح َو ِصح له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،اإلح يد  هيدي كَأن اهلل ََل ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾اخلائنني

ابِع عشر: الرَّ ُسول َو له َتَعاَى  ،الرا بََقَرة: َوِمنحه َقوح ا َيأحتينُكمح مني هد﴿يِف الح  ،﴾ىفإما

دى َها ُهنَا الحكتاب. ،َويِف طه ،َومثلَها ،َأي: َرُسول  َوَقاَل الّسدّي: الح

الَْخاِمس عشر: بَ  ،اَلستبصارُ  َو له َتَعاَى يِف الح اَرهتمح َوَما َفاَم ربحت جِتَ ﴿َقَرة: َوِمنحه َقوح

 .﴾َكاُنوا مهتدين

ادِس عشر: السَّ لِيُل  َو له َتَعاَى يِف طه:  ،الدا  ،﴾هدى َأو أجد عىل الناارِ ﴿َوِمنحه َقوح

نَاُه: إِن مل يكن َهِذه  َنارا فعلني أرى من يدلني عىل الناار. قيل َمعح

ابِع عشر: السَّ لِيم َو له ،التاعح نَن الاذين َوهيحِديُكمح س﴿: َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء َوِمنحه َقوح

 .﴾من قبلُكمح 

الثَّاِمن عشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،الحفضل َو دى من ﴿َوِمنحه َقوح  أهح
ِ
َهُؤََلء

 َأي: أفضل. .﴾الاذين آمنُوا َسبِياًل 
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التَّاِسع عشر: ِديمال َو له َتَعاَى يِف  ،تاقح  اطِ فاهدوهم إَِى رِصَ ﴿الصافات:  َوِمنحه َقوح

َِحيمِ   .﴾اجلح

الْعْشُروَن: ُت  َو اَلم املحَوح سح ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة طه:  ،عىل اإلح ملن  ار  َوإيِنِّ لغف﴿َوِمنحه َقوح

تََدى  .﴾َتاَب وآمن َوعمل َصاحلا ثما اهح

الْعْشُروَن: الَْحادِي َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة ،الثاَواب َو ا علين إِنا ﴿اللايحل:  َوِمنحه َقوح

 .﴾للهدى

الْعْشُروَن: الثَّانِي َو َكار َو َكح َحى ،األح له َتَعاَى يِف الضُّ ووجدك َضاَلًّ ﴿: َوِمنحه َقوح

 ا فذكرك.أَي: َناِسيً  ،﴾فهدى

الْعْشُروَن: الثَّالِث َو َواُب  َو له َتَعاَى:  ،الصا دى﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َأَرَأيحت إِن َكاَن عىل الح

الرَّ  َفاحِتَة:  ،الثابَاُت  ابِع َوالْعْشُروَن:َو له َتَعاَى يِف الح ا﴿َوِمنحه َقوح َ ط اهدنا الرصِّ

تَقيم  .َأي: ثبتنا َعَليحهِ  ،﴾املحُسح

 (هاءِ ال كتاِب  )آخرُ 

* * * 
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مِ  )كتاُب   (الَلَّ

 َواِحٌد َوُهَو َباٌب

 "َِل  "بَاب 

الُْمَفّسرين َأن   :أوجه   َثََلَثةِ  الُْقْرآن على فِي "َِل  "َوذكر بعض 

ي َأحدَها: نى النافح له َتَعاَى يِف آل عمَران:  ،بَِمعح  ََل يكلمهم اهلل َوََل ينظر﴿َوِمنحه َقوح

ِقيَاَمةِ  م الح ىَل:  ،﴾مح يهِ كِ زَ َوََل يُ  إَِليحِهم َيوح َعح ه َنَظائِر َول ،﴾سنقرئك َفاَل تنسى﴿َويِف األح

 َكثرَِية.

الثَّانِي: نى ا َو يبَِمعح بََقَرة:  َوِمنحه ،لناهح له َتَعاَى يِف الح جَ ﴿َقوح  ،﴾َرةَوََل تقربا َهِذه الشا

َج﴿وفيَها:    .﴾َفاَل رفث َوََل فسو  َوََل ِجَدال يِف احلح

الثَّالِث: نى  َو له َتَعاَى:  ،"مل  "بَِمعح َوََل  َ  دا َفاَل َص ﴿: ِقيَاَمةيِف ُسوَرة الح َوِمنحه َقوح

 ن ُقتَيحبَة.َأي: مل يصد  َومل يصل، َقاَله ابح  ،﴾ىلا َص 

الَلمِ  )آخرُ   (كتاُب 

* * * 
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 (الْيَاءِ  )كتاُب 

  َأْبَواٍب َوُهَو َخْمَسُة

 (الْيَأْسِ  )بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الُْقْرآن على َوْجَهيْن: اليأَس  َوذكر بعض   فِي 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُيوُسف:  ،الحقنُوط َأحدهَما: َوََل تيأسوا من روح اهلل ﴿َوِمنحه َقوح

م الحَكافُِرونَ  َقوح  َوإِنااَم عرب باليأس َعن الحقنُوط أِلَنا  ،﴾إِناه ََل ييأس من روح اهلل إَِلا الح

يَأحس.  الحقنُوط َثَمَرة الح

الثَّانِي: د:  ،الحعلم َو عح له َتَعاَى يِف ُسوَرة الرا ِذيَن آَمنُوا َأنح  ﴿َوِمنحه َقوح  َلوح َأَفَلمح َييحَأِس الا

 َأي: أفلم يعلُموا. ،﴾َيَشاُء اهللاُ َلََدى النااَس مَجِيًعا

ِ  بَاُب   الْيَِسير

 ِ الُْمَفّسرين َأن الْيَِسير ف الُْقْرآنِ َوذكر بعض   :أوجه   على َثََلَثةِ  ي 

له ،الني َأحدَها: َج، ويف العنكبوت َوِمنحه َقوح َ  ويِف  ،َتَعاَى يِف ُسوَرة احلح  نا إ﴿ِديد: احلح

 .﴾َكلِك عىل اهلل يسري

الثَّانِي: يعا َو ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة ُيوُسف: َوِمنحه  ،لرسا َأي:  ﴾يسري   يل  َكلِك كَ ﴿َقوح

 ْسيع ََل حبس فِيِه.

الثَّالِث: َفُي  َو َقان:  ،اخلح له َتَعاَى يِف الحفرح  ،﴾اا َيِسريً ثما قبضناه إَِليحنَا قبًض ﴿َوِمنحه َقوح

 .َأي: َخِفيفا

 الْيَِقينِ  بَاُب 

الُْمَفّسرين َأن الْيَِقينَ  ِ  َوذكر بعض  الْ ف  على َخْمَسة أوجه: ُقْرآنِ ي 

ِديق َأحدَها: اَمن:  ،التاصح بََقَرة، َويِف ُلقح له َتَعاَى يِف الح  .﴾م يوقنونهُ ﴿َوِمنحه َقوح
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الثَّانِي: ل:  ،الصدح  َو له َتَعاَى يِف النامح  .﴾ِقنييَ  بنبأوجئتك من سباء ﴿َوِمنحه َقوح

الثَّالِث: له َتَعاَى  ،املحَُشاهَدةُ  َو لم كال َلو تعلُموَن ع﴿يِف ُسوَرة التكاثر: َوِمنحه َقوح

يَِقني َِحيم ثما لّتوَّنا عني الح يَِقني لّتون اجلح  .﴾الح

ابِع: الرَّ ت َو جر:  ،املحَوح له َتَعاَى يِف ُسوَرة احلح ك يَ َحتاى َيأحتِ  َك َربا  دح واعبُ ﴿َوِمنحه َقوح

يَِقني يَِقني﴿َويِف املدثر:  ،﴾الح  .﴾َحتاى َأَتاَنا الح

الْ  له َتَعاَى:  ،املحُتَيَقن الحعلمُ  َخاِمس:َو ن ُقتَيحبَة: َما َقاَل ابح ، ﴾اَوَما َقتَُلوُه َيِقينً ﴿َوِمنحه َقوح

 قتلوا الحعلم َيِقينا.

َْومِ  بَاُب   الْي

الُْمَفّسرين َأنَّ  وْ  َوذكر بعض   :أوجه   ةِ م فِي الُْقْرآن على ستَّ الْيَ

ِخرَ  َأحدَها: ام اآلح م من َأيا َراف: َومِ  ،ةَيوح َعح له َتَعاَى يِف األح ربُكم اهلل الاِذي  إِنا ﴿نحه َقوح

ام ض يِف ِستاة َأيا َرح اَمَوات َواألح اَُم كأيام َوقد ،َومثله يِف ُيوُنس ،﴾خلق السا نحيَا قيل إَّنا  ،الدُّ

ُعَلاَمء عىل خالف َكلِك َج: ، َوالح له َتَعاَى يِف احلح ًما ِعنحد َربك﴿َومثله َقوح  ألف  ك َوإِن َيوح

 .﴾ِِماا َتعدونَ  ة  نَ َس 

الثَّانِي: ِقيَاَمة َو م الح له َتَعاَى يِف يس:، َيوح َويِف  ،﴾يحئافاليوم ََل تظلم نفس َش ﴿ َوِمنحه َقوح

ل َكاَن ميقاتا﴿النبأ:  م الحَفصح  .﴾إِن َيوح

الثَّالِث: مُ  َو له َتَعاَى يِف املحَائَِدة:  ،َعَرَفة َيوح م أكملت ل﴿َوِمنحه َقوح يَوح  .﴾نُكمح كم ديالح

ابِع: الرَّ نيُ  َو َنحَعام:  ،احلحِ له َتَعاَى يِف األح مَ ﴿َوِمنحه َقوح  .﴾هِ َحَصادِ  َوآتوا َحقه َيوح

الَْخاِمس: َوقحُت  َو اَمن:  ،الح َدة ُلقح له َتَعاَى يِف َسجح م كَ ﴿َوِمنحه َقوح اَن ثما يعرج إَِليحِه يِف َيوح

َداره ألف سنة ِ  ،﴾ِمقح نَاُه: نُزول ِجربح يل وصعوده يِف َوقت َلو صعد َغريه صعده َوَمعح

 يِف ألف سنة.
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اِدس: السَّ َمة َو َراِهيم:  ،النِّعح له َتَعاَى يِف إِبح : َأي ،﴾مح بأيام اهللهُ رح كِّ َوكَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .بنعمه

 الْيَمينِ  بَاُب 

 :أوجه   فِي الُْقْرآن على َسبَْعةِ  الُْمَفّسرين َأن الْيَمينَ  َوذكر بعُض 

و املحَ  َأحدَها: ُروف الاِذي ْتاثله الشاَملالحُعضح له َتَعاَى يِف ُسوَرة طه:  ،عح َوَما ﴿َوِمنحه َقوح

تَابه بِيَِمينِهِ ﴿َويِف احلاقة:  ،﴾تِلحَك بيمينك َيا ُموَسى
 .﴾َفَأما من ُأوِِتَ كِ

الثَّانِي: تِي  َو يَمني الا ُروفِجَهة الح و املحَعح ل ،ِهَي َهَذا الحُعضح َل ه َتَعاَى يِف َسأَ َوِمنحه َقوح

يَمني َوَعن الشاَمل عزين﴿َسائل:   .﴾َعن الح

الثَّالِث: ة َو ُقوا له َتَعاَى يِف الصافات:  ،الح يَِمنيِ ا بِ َعَليحِهم ِضبً  فَراغَ ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾الح

يَِمنيِ ﴿َويِف احلاقة:   .﴾ألخذنا ِمنحُه بِالح

ابِع: الرَّ له َتَعاَى  ،ُف لح احلحِ  َو بََقَرة واملائدة: َوِمنحه َقوح ِو يِف ََل ُيَؤاِخذُكم اهلل بِا﴿يِف الح للاغح

اَمنُكم ل:  ،﴾َأيح  .﴾اهلل من َيُموت وأقسموا بِاهللا جهد َأيحاَمَّنم ََل يبحَعُث ﴿َويِف الناحح

الَْخاِمس: د َو َعهح ل ،الح  دِ عَوإِن نكثوا َأيحاَمَّنم من بَ ﴿ ه َتَعاَى يِف ُسوَرة َبَراَءة:َوِمنحه َقوح

ل:  ،﴾هدهمعَ  اَمنُكم دخاًل ﴿َويِف الناحح  .﴾ َبيحنُكمَوََل َتتاِخُذوا َأيح

اِدس: السَّ َراف:  ،الّدين َو َعح له َتَعاَى يِف األح  مثما آلتينهم من َبني َأيحدهي﴿َوِمنحه َقوح

َقاُلوا إِناُكم تأتوننا َعن ﴿َويِف الصافات:  .﴾َعن شامئلهمَومن َخلفهم َوَعن َأيحاَمَّنم 

يَ  ك. ،﴾منيالح  َأي: من قبل الّدين فتدخلون علينا فِيِه الشا

ابِع: السَّ له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  َو ُتمح أََل﴿أَن يكون صَلة َوِمنحه َقوح  تعدلوا َفإِن ِخفح

اَمنُكم َفَواِحَدةً   ، َأي: َما ملكت أَيحاَمنُكم.﴾َأو َما ملكت َأيح

 (ياءِ ال كتاِب  )آخرُ 
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* * * 
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 (الَْهاءِ  )كتاُب 

  َأْبَواٍب َوُهَو َخْمَسُة

 ة َفَما َفْوقَها(َث)َأْبَواب ِفيَها َثال

 هوى بَاُب 

الُْقْرآن على َثََلَثةِ  وى فِي  التَّْفِسير َأن ه  :أوجه   َوذكر أهل 

نى نزل َأحدَها: له َتَعاَى:  ،بَِمعح ة والؤتفك﴿َومثله:  ،﴾والنجم إِكا هوى﴿َوِمنحه َقوح

وى  .﴾َأهح

الثَّانِي: نى هلكبِ  َو له َتَعاَى يِف طه:  ،َمعح  دح قَ حيلل َعَليحِه َغَضبي فَ  َومنح ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾هوى

الثَّالِث: نى الّذهاب َو َج:  ،بَِمعح له َتَعاَى يِف احلح َمَكان  َأو هتوي بِِه الّريح يِف ﴿َوِمنحه َقوح

هب. ،﴾سحيق  َأي: تذح

انِ  بَاُب   الهو

التَّْفِسير َأنَّ   :أوجه   ْرآن على َأْربََعةِ الْقُ  الْهون فِي َوذكر أهل 

له َتَعاَى يِف ُسوَرة النُّور:  ،الصغر َأحدَها:  د اهللِا َوُهَو ِعنح وحتسبونه هينً ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َعظِيم

الثَّانِي: َيم:  ،هلالسا  َو له َتَعاَى يِف َمرح ُهَو ﴿َويِف الّروم:  ،﴾ُهَو َعيّل َهني﴿َوِمنحه َقوح

ون َعَليحهِ   .﴾َأهح

الثَّالِث: َج:  ،لالذُّ  َو له َتَعاَى يِف احلح  .﴾كرم  َومن هين اهلل َفاَم َلُه من مُ ﴿َوِمنحه َقوح

ابِع: الرَّ ُف الضا  َو له َتَعاَى يِف املرسالت:  ،عح  ﴿َوِمنحه َقوح
 
 .﴾هني  م أمل نخلقكم من َماء

 الَْهََلكِ  بَاُب 
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 ِ التَّْفِسير الَْهََلكَ  َوذكر أهل   :أوجه   الُْقْرآن على َأْربََعةِ  فِي َأن 

ت دَها:َأح له َتَعاَى يِف النَِّساء:  ،املحَوح ُرؤ هلك﴿َوِمنحه َقوح َأو ﴿َويِف ُيوُسف:  ،﴾إِن امح

 .﴾تكون من الالكني

الثَّانِي: َعَذاب َو جر:  ،الح له َتَعاَى يِف احلح َية إَِلا َولا كتاب  ﴿َوِمنحه َقوح  َوَما أهلكنا من َقرح

ُلوم   ف:  ،﴾َمعح هلكناهم ملا ظلُموا َوَجَعلنَا ملهلكهم َوتلك الحقرى أ﴿َويِف الحَكهح

 .﴾موعدا

الثَّالِث: له َتَعاَى يِف احلاقة:  ،الضالل َو َأي:  ،﴾ي سلطانيهعنا  هلَك ﴿َوِمنحه َقوح

 ضلت حجتي.

ابِع: الرَّ بََقَرة:  ،الحفساد َو له َتَعاَى يِف الح ث والنسل﴿َوِمنحه َقوح َرح َويِف  ،﴾َوهيحلك احلح

بََلد:   .﴾ا لبدً ًَل َما أهلكُت ﴿الح

 َهْل  بَاُب 

 ِ التَّْفِسير َأن َهل ف  :أوجه   ي الُْقْرآن على َسبَْعةِ َوذكر أهل 

َهام َأحدَها: تِفح َراف ،اَِلسح َعح له َتَعاَى يِف األح وا َفَهل لنا من ُشَفَعاء فيشفع﴿: َوِمنحه َقوح

ق﴿َويِف ُيوُنس:  ،﴾لنا  . ﴾َهل من رشكائكم من هيدي إَِى احلح

الثَّانِي: نى بِ  َو له َتَعاَى يِف طه:  ،"قد  "َمعح  ،﴾َوهل َأَتاك َحِديث ُموَسى﴿َوِمنحه َقوح

صمِ ﴿َويِف ص:   .﴾َوهل َأَتاك نبؤ اخلح

الثَّالِث: نى  َو بََقَرة:  ،"َما  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الح يهم َهل ينظُروَن إَِلا َأن َيأحتِ ﴿َوِمنحه َقوح

َغاَمم يِف ظلل  اهلل  َ  ،﴾من الح  .﴾َهل ينظُروَن إَِلا أَن تأتيهم املحَاَلئَِكة﴿نحَعام: َويِف األح

ابِع: الرَّ نى  َو ف:  ،"َأَل  "بَِمعح له َتَعاَى يِف الحَكهح ن َهل ننبئكم باألخرسي﴿َوِمنحه َقوح

لدِ  دلك عىل َشَجَرةِ َهل أ﴿َويِف طه:  ،﴾أعامًَل   .﴾اخلح
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الَْخاِمس نى َو له َتَعاَى  ،"َأَليحَس  ": بَِمعح ر: َوِمنحه َقوح ِذي َهل يِف َكلِك قسم ل﴿ يِف الحفجح

 .﴾جر  حِ 

اِدس: السَّ َمر َو نى األح له َتَعاَى يِف الصافات:  ،بَِمعح قل َهل أَنحتُم ﴿َوِمنحه َقوح

 َأي: اطلعوا. ،﴾مطلعون

ابِع: السَّ َؤال َو نى السُّ له َتَعاَى يِف  :  ،بَِمعح َأي:  ،﴾َوتقول َهل من مِزيد  ﴿َوِمنحه َقوح

 ِزدحيِن.

 ىَد الْهُ  ُب بَا

الُْمَفّسرين َأن الْهدى فِي الُْقْرآن على َأْربََعة َوعْشرينَ   ا:َوجهً  َوذكر بعض 

بَيَان َأحدَها: بََقَرة:  ،الح له َتَعاَى يِف الح َومثله  ،﴾ى من َرهبمُأوَلئَِك عىل هدً ﴿َوِمنحه َقوح

َدة:  جح اَمن، َويِف حم السا  . ﴾َوأما َثُمود فهديناهم﴿يِف ُلقح

 ِ الثَّان اَلم ي:َو سح ِ بََقَرة:  ،دين اإلح له َتَعاَى يِف الح د قل إِنا ﴿َوِمنحه َقوح  ،﴾ىهدى اهلل ُهَو الح

دى هدى اهلل إِنا ﴿َويِف آل عمَران:   .﴾الح

الثَّالِث: ياَمن َو ِ ف:  ،اإلح له َتَعاَى يِف الحَكهح َيم:  ،﴾ىدً وزدناهم هُ ﴿َوِمنحه َقوح َويِف َمرح

ُن صددناكم﴿، َويِف سبأ: ﴾َويِزيد اهلل الاذين اهتدوا هدى﴿ دى َأَنحح  .﴾َعن الح

ابِع: الرَّ َعاء َو د:  ،الدُّ عح له َتَعاَى يِف الرا َويِف بني  ،﴾هاد   وم  َولُكل قَ ﴿َوِمنحه َقوح

ائِيل:  َ آن هيدي للاتِي ِهَي أقوم﴿إِْسح ُقرح َنحبِيَاء:  ،﴾إِن َهَذا الح ة وجعلناهم أَئِما ﴿َويِف األح

 . ﴾هيحُدوَن بأمرنا

ا َفانالحع لَْخاِمس:َو ل:  ،رح له َتَعاَى يِف الناحح وبالنجم هم  وعالمات  ﴿َوِمنحه َقوح

َنحبِيَاء:  ،﴾هَيحتَُدونَ   .﴾َوَجَعلنَا فِيَها فجاجا سبال َلَعلاُهم هَيحتَُدونَ ﴿َويِف األح
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اِدس: السَّ َشاد َو رح ِ له َتَعاَى يِف الحَقَصص:  ،اإلح ي َسَواء نَعسى َريبِّ َأن هيدي﴿َوِمنحه َقوح

بِيل  ﴿َويِف ص:  ،﴾السا
ِ
اطِ  واهدنا إَِى َسَواء َ  .﴾الرصِّ

ابِع: السَّ د صىل اهلل َعَليحِه َوسلمَأمر حُمَ  َو بََقَرة:  ،ما له َتَعاَى يِف الح إِن الاذين ﴿َوِمنحه َقوح

دى بَينَات َوالح د صىل اهلل َعَليحِه َوس ،﴾يكتمون َما أنزلنَا من الح من ﴿م: لَويِف ُسوَرة حُمَما

دى  يِف موِضعني ِمنحَها. .﴾بعد َما تبني َلُم الح

الثَّاِمن: آن َو ُقرح ائِيل:  ،الح َ له َتَعاَى يِف بني إِْسح نُوا إِكح َوَما منع النااس َأن ُيؤم﴿َوِمنحه َقوح

دى إَِلا َأن َقاُلوا أبحعث اهلل برًش   . ﴾ا َرُسوًَل َجاَءُهم الح

التَّاِسع: َراة َو له َتَعاَى يِف حم املحُؤمن: َوِمنح  ،التاوح دى﴿ه َقوح  .﴾َوَلَقد آَتيحنَا ُموَسى الح

ِحيد والعاشر: له َتَعاَى يِف ُسوَرة َبَراَءة:  ،التاوح ُهَو الاِذي أرسل َرُسوله ﴿َوِمنحه َقوح

دى ّف َسَواء﴾بِالح  .، َومثلَها يِف الصا

له َتَعاَى يِف ا ،الّسنةُ  الَْحادِي عشر: َنحَعام: َوِمنحه َقوح ، َأي: ﴾فبهداهم اقتده﴿ألح

 َأي: مستنون. ،﴾َوإِناا عىل آَثارهم مهتدون﴿َويِف الزخرف:  ،بسنتهم

الثَّانِي عشر: له َتَعاَى يِف طه:  ،اإللام َو ء خلقه ثما ﴿َوِمنحه َقوح طى كل ََشح أعح

ىَل وَ  ،لم َكيحفياة املحَعيَشةأَي: أ ،﴾هدى َعح م َربك األح الاِذي قدر وَ ﴿: يِف سبح اسح

ُنحثَى أَي: ،﴾فهدى تِي قبلَها مثل َهَذا َسَواء. :َوقيل ،ألم الّذكر إتحيَان األح َية الا  يِف اآلح

الثَّالِث عشر: اَلح َو ِصح له َتَعاَى يِف ُيوُسف:  ،اإلح د اهلل ََل هيدي كي َأنا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾نيَ نِ ائِ اخلَ 

ابِع عشر: الرَّ ُسوُل  َو له تَ  ،الرا بََقَرة: َعاَى َوِمنحه َقوح ا َيأحتينُكمح مني هد﴿يِف الح ، ﴾ىفإما

دى َها ُهنَا الحكتاب. َومثلَها، ،َأي: َرُسول  َويِف طه. َوَقاَل الّسدّي: الح



229 
 

الَْخاِمس عشر: بََقَرة:  ،اَلستبصار َو له َتَعاَى يِف الح اَرهتمح َوَما َفاَم ربحت جِتَ ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾َكاُنوا مهتدين

اِدس  السَّ لِيُل  عشر:َو له َتَعاَى يِف طه:  الدا قيل  ،﴾َأو أجد عىل الناار هدى﴿َوِمنحه َقوح

نَاُه: إِن مل يكن َهِذه  َنارا فعلني أرى من يدلني عىل الناار. َمعح

ابِع عشر: السَّ لِيمُ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء ،التاعح نَن الاذين َوهيحِديُكمح س﴿: َوِمنحه َقوح

 .﴾مح من قبلكُ 

الثَّاِمن عشر: فَ  َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة النَِّساء:  ،ُل ضح الح دَ ﴿َوِمنحه َقوح  أهح
ِ
 ى منَهُؤََلء

 َأي: أفضل. .﴾الاذين آمنُوا َسبِياًل 

التَّاِسع عشر: ِديمال َو له َتَعاَى يِف الصافات:  ،تاقح اط فاهدوهم إَِى رِصَ ﴿َوِمنحه َقوح

َِحيم  .﴾اجلح

الْعْشُروَن: اَلم،املحَوح  َو سح ِ له َتَعاَى يِف ُسوَرة طه:  ت عىل اإلح ملن  ار  َوإيِنِّ لغف﴿َوِمنحه َقوح

تََدى  .﴾َتاَب وآمن َوعمل َصاحلا ثما اهح

الْعْشُروَن: الَْحادِي َو له َتَعاَى يِف ُسوَرة اللايحل:  ،الثاَواب َو ا ينَ لَ عَ  إِنا ﴿َوِمنحه َقوح

 .﴾للهدى

الْعْشُروَن: الثَّانِي َو ِ  َو َحى ،ارُ كحكَ اإلح له َتَعاَى يِف الضُّ ووجدك َضاَلًّ ﴿: َوِمنحه َقوح

 .كَ رَ كا ذَ ا فَ أَي: َناِسيً  ،﴾فهدى

الْعْشُروَن: الثَّالِث َو َواب َو له َتَعاَى:  ،الصا دى﴿َوِمنحه َقوح  .﴾َأَرَأيحت إِن َكاَن عىل الح

ابِع َوالْعْشُروَن: الرَّ فَ  ،الثابَات َو له َتَعاَى يِف الح ا﴿احِتَة: َوِمنحه َقوح َ ط اهدنا الرصِّ

تَقيم  ، َأي: ثبتنا َعَليحِه.﴾املحُسح
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الجوزي الحافظ ابن  تِ َفَهَذا آخر َما انتخبت من كتب الحُوُجوه و: قال  ي النظائر الا

ملنقولة َما سري افِيَها من التفا وزدُت  ،ورفضت ِمنحَها ََل يصلح ككره ،رتبها املتقدمون

 ككر َكلاَِمت نقلتها َعن املحَُفرّسين، َلو ناقش َقائِلَها حُمَّقق َوقد تساهلت يِف  ،ََل َبأحس بِهِ 

جلمع َبني كثري من الحُوُجوه يِف َوجه َواِحد. َوَلو فعلنَا َكلِك لتعطل َأكثر الحُوُجوه َوَلكناا 

مني تساهلنا يِف ككر َما ََل َبأحس بِذكِرِه من َأقحَوالِ  ث. بَ فليعذرنا املدقق يِف الح  ،املحُتََقدِّ حح

َ  ،وه واألبوابَوبعد َفاَل يغرنك َما ترى من جنس َهَذا الحكتاب من َكثحَرة الحُوُج  ا َفإَِّنا

بَاِب وسيشهد بصدقي لباب  ،كالرساب وستعرف َفضله إِكا قست الحبَاب بِالح

ة يِف اشتقا  الحَكلَِمة َومَ  بَاب. َوَما ككرت يِف كتايب َهَذا من الحَكلاَِمت اللَُّغِويا َلح ع  ااألح يتََفرا

أل اهلل الحَكاَلم. ونس ملقح لألفهام ومنبه عىل أُصول ِمنحَها َويتََعلاق هَبا ويواتيها َفُهوَ 

ع بِِه َعاجال َوالثاَواب آجال، َوَأن جَيعله لوجهه َخالِصا لِئاَلا يعود بالوى  عز َوجل النافح

 َناِقصا إِناه ويل َكلِك والقادر َعَليحِه.

الَْحْمد هلل د َو الُْمْختَار ُمَحمَّ النَّبِي  ََلة على  الصَّ  على توفيقه وإنعامه وألطافه َو

اهلل َعَليِْه َوسلم وَعلى آله َوَأْصَحابه َأْجَمِعيَن.  صلى 

المختصر يف رمضان عام أربعين وأربع مئة وألف.قال مختصره:   تم 

العشرين  السادس و الفراغ من مراجعته يف  ن بعيلعام واحد وأرمن رمضان وتم 

 .وأربع مائة وألف

 ا. وآخرً هلل أوًَل واحلمد 

* * * 

 

 


